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Svensk titel: Vägen till användbara webbplatser – en flermetodstudie om grafisk 
design och användbarhet 

Engelsk titel: The road to useful websites – a multi-method study about graphic 
design and usability 
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Abstract 
This thesis is written in Swedish. 

Users today have very high standards for websites because it has become increasingly 
common with companies that choose to communicate over the Internet. Users become 
impatient after 5-10 seconds and it is therefore important to effectively satisfy users 
needs. It is not enough that the information is available on the website, it must also be 
presented in an effective and attractive way, otherwise the users will leave the website 
and go to the competitors. 

This study aims to create awareness of various aspects of graphic design and usability 
and then create an understanding of how graphic design can be used to enhance the 
usability of a website. 

The survey is based on theoretical studies that have been tested against reality through 
surveys and interviews. This empirical data was then analyzed by being compared 
with the theoretical studies to find out how web designers are working on contrary to 
what the theory says. The analysis gave us knowledge and understanding to be able to 
answer the main research question: how can we use graphic design to increase the 
usability on a website? 

The analysis has shown that web designers do not always follow theories of graphic 
design and usability within full. It has also been shown that it is of great importance to 
have a good understanding of graphic design and usability in order to satisfy the high 
demands of today's users. 

The conclusions we have reached is that graphic design is important for usability 
because it provides greater opportunity to highlight content, intensifying the use and 
makes the site more attractive, which increases users trust for the website and make 
them more efficient. 
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III 

Sammanfattning 
Användare har idag höga krav på webbplatser eftersom det har blivit allt vanligare 
med företag som väljer att kommunicera över internet. Användare blir otåliga efter 5-
10 sekunder och det är därför viktigt att på ett effektivt sätt tillfredsställa användarnas 
behov. Det räcker inte med att informationen finns på webbplatsen, utan den måste 
presenteras på ett effektivt och tilltalande sätt, annars lämnar användaren webbplatsen 
och går vidare till konkurrenten. 

Denna studie syftar till att skapa kunskap för olika aspekter inom grafisk design och 
användbarhet för att sedan skapa förståelse för hur grafisk design kan användas för att 
öka användbarheten på en webbplats. 

Undersökningen utgår från teoretiska studier som har testats mot verkligheten genom 
enkäter och intervjuer. Denna empiri analyserades sedan genom att den jämfördes 
med den teoretiska undersökningen för att ta reda på hur webbdesigners arbetar till 
skillnad mot teoretiska påståenden. Analysen gav oss sedan kunskap och förståelse 
för att kunna svara på huvudfrågan om hur grafisk design kan användas för att öka 
användbarheten på en webbplats. 

Analysen har visat att teorier för grafisk design och användbarhet inte alltid följs till 
punkt och pricka av webbdesigners. Det har även visats att det är av stor vikt att ha en 
god förståelse för grafisk design och användbarhet för att kunna tillfredsställa de höga 
kraven som dagens användare har. 

De slutsatser vi har kommit fram till är att grafisk design är viktigt för 
användbarheten eftersom det ger större möjligheter att kunna framhäva innehåll, 
effektivisera användningen och göra webbplatsen mer tilltalande. Detta i sig ökar 
användarens förtroende för webbplatsen och gör användarna till effektivare brukare 
av webbplatsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: webbanvändbarhet, användbarhet, grafisk design, webbdesigner, 
användare
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Enligt Bergh (2009) är det fyra av tio svenskar som en gång i veckan lämnar 
webbplatsen på grund av brist på information eller hjälp, vilket leder till förlorade 
affärsmöjligheter. Molich (2002) påpekar att användare blir otåliga efter 5-10 sekunder, 
vilket betyder att webbdesigners bör skapa webbplatsen med så hög användbarhet som 
möjligt för att effektivisera användningen av webbplatsen men även göra den estetiskt 
tilltalande för att behålla kundens intresse. 

För att göra en webbplats estetiskt tilltalande används grafisk design som är i grunden en 
teknik för att arrangera bilder och text. Detta kan innebära olika objekt som passar in 
och riktas för att skapa en organiserad layout men också att val av färgskalor för att 
förmedla rätt budskap. När det gäller produktionen av grafisk design på en webbplats är 
det viktigt att webbplatsen är snygg och tilltalande men inte för långsam (Jatuba 
Webbdesign, 2012). 

Användbarhet för en webbplats är nytta multiplicerat med användarvänligheten. 
Webbplatsen måste vara användarvänlig i sin typografi, navigation, hastighet men det är 
minst lika avgörande att användaren har nytta av den. Om webbplatsen inte innehåller 
något som intresserar användaren, så blir det ingen användbarhet (Sundström, 2005). 
Användbarhet enligt ISO-definitionen är: ”I vilken utsträckning en produkt kan 
användas av specificerade användare för att uppnå specificerade mål med effektivitet 
och tillfredsställelse i ett givet sammanhang.” (ISO 9241-11, 1998). 

Enligt Meads (1999) är det vanligt att grafisk design likställs med användbarhet. Grafisk 
design är viktigt och önskvärt för att ge användarna en professionell känsla på en 
webbplats. Dock är det användbarheten som leder användaren till att fortsätta använda 
webbplatsen och att kunna utföra sina uppgifter på den. 

Grafik och attraktiva färger erbjuder större möjligheter för att skapa en användbar 
kommunikation men är ingen garanti för användbarhet. Därför är det inte tillräckligt att 
bara tekniken fungerar på webbplatsen, utan även användarna ska kunna begripa hur 
webbplatsen bör användas (Molich, 2002). 

1.2 Problemdiskussion 
Kraven på webbanvändbarhet har blivit allt större eftersom användarna har växlande 
kunskaper och färdigheter. Därför måste webbdesigners ha ordentliga kunskaper om 
användarna för att kunna anpassa webbplatsen till olika kunskapsnivåer och färdigheter. 
Om webbplatsen inte är anpassad efter användarna så har de möjligheten att välja andra 
webbplatser som möter deras krav (Molich, 2002). 

För att en användare ska bli en mycket effektivare brukare av webbplatsen är det viktigt 
att navigationen är välgjord. Detta underlättar för användaren att förstå hur webbplatsen 
är uppbyggd och gör det möjligt att ta sig från sida till sida (Sundström, 2005). 
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Målet för de flesta webbplatser är att göra det så lätt som möjligt för användarna att 
utföra sina uppgifter, men det bör finnas utrymme för det estetiska på en webbplats 
(Nielsen, 2001). God grafisk design kan vara till stor hjälp för navigationen genom att 
vägleda användaren dit de vill gå, däremot kan olämplig grafisk design vara ett hinder. 
Webbplatser som innehåller för mycket grafik och attraktiva färger kan vara störande 
och dölja viktig information. Olämplig grafisk design kan dessutom göra texten oläslig 
och leda till att användaren lämnar sidan (Meads, 1999). 

Det krävs ett starkt första intryck på en webbplats för att hålla kvar användaren. Den 
delen av webbplatsen som ger ett första intryck är startsidan. Enligt Appelberg (2012) 
finns det bara en chans till ett första intryck samtidigt som Äng (2012) påpekar att 
startsidan är som ett skyltfönster och med hjälp av grafisk design kan webbdesigners 
stärka den känslan som dem vill att webbplatsen ska ge. 

En av flera faktorer inom grafisk design som kan stärka den känslan är färg. Färg kan 
ses som en kommunikativ signal för att stärka budskapet på en webbplats, påverka 
användarnas känslor och ge webbplatsen en identitet (Lundhem, 2002). 

En webbplats är till ingen nytta om användaren inte kan läsa det som står. Därför är 
läsbarheten för en webbplats en av användbarhetens viktigaste kvalitetsattribut (Nielsen, 
2001). Då webbplatser domineras av text är det av stor vikt att lägga ner omtanke på 
typografin för att göra läsningen så tydlig och läsvänlig som möjligt (Sundström, 2005).  
För att underlätta läsningen för användaren bör texten ha en hög kontrast gentemot 
bakgrunden och rubriker ska skilja sig tydligt från resten av texten (Molich, 2002). 

Vi anser att problemet med grafisk design på webbplatser är att grafisk design kan vara 
ett hinder för användbarheten om den används på fel sätt. Används grafisk design på rätt 
sätt så kan den skapa en mycket trevligare upplevelse för användarna och på så sätt 
hjälpa användbarheten samt behålla användarna. Molich (2002) uppger att grafisk 
design ger större möjligheter att skapa en användbar kommunikation och därför är det 
viktigt för denna studie att ta reda på hur grafisk design kan användas för att förbättra 
användbarheten på en webbplats. 

1.3 Frågeställningar 
Utefter problemdiskussionen har vi kommit fram till följande huvudfråga: 

• Hur kan grafisk design användas för att öka användbarheten på en webbplats? 

Delfrågor: 

• Hur ser webbdesigners på grafisk design vid utformningen av en webbplats? 

• Hur ser webbdesigners på webbanvändbarhet vid utformningen av en 
webbplats? 

1.4 Syfte 
Syftet med den här uppsatsen är att skapa förståelse för hur grafisk design kan används 
för att förbättra användbarheten vid framställningen av en webbplats. Utifrån dessa 
kunskaper kommer vi att ta fram vilka förutsättningar som kan behövas för att uppnå en 
användbar kommunikation med hjälp av grafisk design. 
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1.5 Avgränsningar 
Vi kommer att avgränsa oss genom att lägga fokus på utformningen av webbplatser och 
inte applikationer. Användbarhet och grafisk design är viktiga begrepp som kommer att 
behandlas i studien.  Stor vikt kommer att läggas på designen av webbplatser och 
webbdesigners synpunkter. Vi kommer inte att ta upp kodningen av dessa och vilka 
verktyg som används för att skapa webbplatsen eftersom vi anser att detta är inte 
relevant för studiens syfte. 

Den teoretiska delen av vår studie är avgränsat till de teorier inom användbarhet och 
grafisk design som vi anser är av stor vikt vid utformningen av en webbplats. 

1.6 Målgrupp 
Vår studie riktar sig främst mot webbdesigners och företag som jobbar med att utforma 
användbara webbplatser. Genom förståelsen och utvecklingen av användbarhet och 
grafisk design kan det hjälpa webbdesigners att skapa användbara webbplatser. 
 
Inom akademin kan både studenter och lärare ta del av studiens innehåll och på så sätt 
utveckla kunskapen vidare. 

1.7 Förväntat resultat 
Det förväntade resultatet av vår studie är att utveckla kunskaper om hur grafisk design 
kan användas för att förbättra användbarheten på en webbplats. Denna kunskap kan 
komma att fungera som ett hjälpmedel för webbdesigners. 

1.8 Begreppsdefinitioner 
Användare - En person som använder en webbplats. 

Användbarhet - Ett kvalitetsattribut som bedömer hur lättanvänt ett användargränssnitt 
är. 

Grafisk design - Tillämpade tekniker för att arrangera bild och text så att det blir 
estetiskt tilltalande och för att få fram ett budskap eller underlätta mottagarens 
förståelse. 

Grafisk identitet - Regler som beskriver användandet av företagets eller 
organisationens logotyp, färger eller teckenstil. 

Webbdesigner - En person som ägnar sig åt att skapa och formge webbplatser men som 
också bestämmer hur det ska användas. 

Webbplats - En presentation av ett ämne, en organisation, en persons verksamhet eller 
företagets tjänster och varor på World Wide Web.    
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2 Metod 

2.1 Kunskapskategorisering 
Goldkhul (2011) menar att kunskapskategorisering en nödvändig del av arbetet för att 
fastställa strategi för utveckling av kunskap. Goldkhul (2011) nämner strategierna, 
karaktäriserande kunskap och kategoriell kunskap. Då syftet med den här uppsatsen är 
att kunna förstå hur grafisk design användas av webbdesigners för att öka 
användbarheten på en webbplats, har vi valt att använda oss av dessa två 
kunskapsstrategier. 

Den typ av kunskap som vi vill utveckla är karaktäriserande kunskap för att skapa 
förståelse för vilka metoder som kan användas vid utformningen av webbplatser. Innan 
användningen av karaktäriserande kunskap ska vi begreppsliggöra kunskap genom 
kategoriell kunskap. Kategoriell kunskap är enligt Goldkhul (2011) den grundläggande 
kunskapsformen som ovannämnda är beroende av. Det vi har gjort är att definiera och 
klargöra begrepp om grafisk design samt användbarhet. Detta gjorde vi för att senare 
kunna utveckla kunskapen och förstå hur grafisk design kan användas för att förbättra 
användbarheten på en webbplats. 

2.2 Vetenskaplig förhållningsätt 
Hartman (2004) förklarar att det finns två olika vetenskapliga förhållningssätt inom 
vetenskap och forskning, dessa är positivism och hermeneutik. Författaren förklarar 
positivismen som en vetenskapsteori där vetenskaplig kunskap består av teorier och 
hypoteser som kan prövas mot mätbara företeelser och se relationer mellan dessa. 

Bryman (2011) beskriver positivism som ett begrepp som används mångsidigt i olika 
litteraturer men kan i grova drag ses som en form av datainsamling. Även om det oftast 
används ett deduktivt synsätt inom positivismen kan även det induktiva synsättet 
förekomma. Grundregeln till forskningens roll är att pröva teorier och ta fram material 
för formulering och utveckling av regler. De flesta inom forskning är överens om att 
positivism innebär att teorin framställs av hypoteser som kan prövas och på detta vis 
göra att ställningstagandet görs till regelmässiga förklaringar (ibid.). 

Hermeneutik, till skillnad från positivism, är ett synsätt där förståelse skapas av 
människors beteende och att det innefattar en mer empatisk förståelse än en inställning 
till de teorier som berör kunskapsområdet (Bryman, 2011). Patel och Davidson (2011) 
menar att hermeneutik har traditionellt upplevts att ofta använda sig av ett induktivt 
synsätt och som menas med att värdefull undersökning skapar teori. Genom hermeneutik 
framgår också förståelse av vår egen livssituation genom att tyda hur mänskliga 
verksamheter kommer till uttryck genom människors handlingar i skrift eller tal. Det 
som forskaren ur ett hermeneutiskt perspektiv, tankar, intryck, förförståelse och känslor 
har, är en användbar tillgång till att kunna tolka samt förstå forskningsobjektet. Det är 
alltså forskaren som är intresserad av hur människor uppfattar världen, snarare än hur 
världen är (ibid.). 
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2.2.1 Valt förhållningssätt 
I vår studie har vi använt oss av både positivism och hermeneutik. Det positivistiska 
förhållningssättet använde vi i studien för att pröva teorier i relation till praktiken. Detta 
för att ta fram mätbara resultat genom enkäter som har gett oss förståelse för hur teorin 
förhåller sig till praktiken. Det hermeneutistiska förhållningssättet använde vi i studien 
genom intervjuer, för att skapa bättre förståelse för hur webbdesigners tänker när dem 
utformar en webbplats och vilka aspekter dem tycker är viktiga att tänka på vid 
utformningen av en webbplats. 

2.3 Forskningsstrategier 
Enligt Patel och Davidson (2011) finns det tre forskningsstrategier: deduktion, induktion 
och abduktion. Ett deduktivt arbetssätt innebär att utifrån befintliga teorier skapa 
hypoteser som sedan prövas empiriskt i studien. Ett induktivt arbetssätt innebär att 
forskaren skapar en teori utifrån den redan samlade empirin. Med abduktivt arbetssätt 
arbetar forskaren i två steg. Det första steget karakteriseras som ett induktivt arbetssätt 
där forskaren skapar sin egen teori som forskaren i nästa steg arbetar deduktiv med och 
prövar den nya teorin i empirin (ibid.). 

I vår studie har vi arbetat utefter det deduktiva arbetssättet. Vi samlade information från 
befintliga teorier där vi skapade en djupare förståelse för det problemområde som vi 
undersökte. Av dessa teorier skapade vi hypoteser som vi sedan prövade empiriskt i våra 
enkäter och intervjuer. 

2.4 Forskningsmetoder 
Enligt Bryman (2011) finns det olika metoder inom forskningsstrategier, kvantitativ och 
kvalitativ metod. En kombination av dessa är en flermetodsforskning. Författaren 
förklarar flermetodsforskning som en forskning som kombinerar både kvalitativa och 
kvantitativa metoder. Enligt Bryman (ibid.) kan en flermetodsforskning användas i syfte 
att förena starka sidor hos båda metoder. Med det menas en teknisk version, som är en 
ståndpunkt av majoriteten forskare, som anser att större plats ska lämnas åt de starka 
sidor av de tekniker som omfattas i respektive metod (ibid.). Det vi har använt oss av är 
flermetodsforskning. 

Hammersley (1996) har tagit fram tre sätt på vilka flermetodsforskning kan utföras på: 
triangulering, stöd och komplement. Det vi har använt oss av är komplement, som 
benämningen själv säger, att komplettera dessa två metoder. Detta i avsikt för att få olika 
aspekter av undersökningen samt att förena de två metoder till ett effektivt resultat och 
analys. 

2.4.1 Kvantitativ metod 
Enligt Bryman (2011) går den kvantitativa metoden ut på att samla in ett mätbart resultat 
av undersökningen. Författaren förklarar kvantitativ metod som en insamling av 
numerisk data och där ett deduktivt tillvägagångssätt tillämpas, som betyder att teori 
relateras till forskningen eller en prövning av teorier i forskningen. Det vi har mätt, 
genom enkätundersökning, är i vilken utsträckning teori tillämpas av webbdesigners vid 
utformningen av en webbplats. 

Vidare förklarar Christensen (2001) kvantitativ metod som siffror, mängd, antal och 
frekvens av kvantifierbara ting: variabler som kan analyseras och bearbetas statistiskt. 
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Analysen i sin tur leder till att det kan mätas, fastställas och upptäckas samband mellan 
olika variabler. Därför studerar den kvantitativa metoden det specifika i ett sammanhang 
eller delarna av en helhet som ofta beskrivs som ett atomiskt perspektiv. 

Den här typen av metod är också strukturerad i sin form samt att dess hypoteser eller 
utgångspunkter är utvalda, det vill säga att dessa bildar undersökningens ramverk och 
begränsningar. Därför lämpar sig kvantitativ metod främst när det redan finns kunskap 
om det område och när prövning av redan befintliga teorier vill studeras (ibid.). 

2.4.2 Kvalitativ metod 
Motsatsen till kvantitativ är kvalitativ metod som enligt Bryman (2011) är en metod där 
tonvikten oftare ligger på ord än siffror vid insamlingen av data. 

Det Christensen (2001) påpekar för denna forskning är att den utgörs av bland annat text 
och handlingar från de respondenter som undersöks samt att det fokuseras på deras 
mening och innebörd. Sammanhang samt helhetsförståelse av undersökningen är därför 
av störst vikt än själva delarna i forskningen. Det som i sin tur sedan genereras är 
konceptuella beskrivningar av verkliga livet i form av text eller modeller, vilka syftar till 
att upptäcka, lyfta upp och klarlägga de sammanhang som växt fram. Vidare används 
insamlingen av kvalitativ data till att utveckla teorier, teoretiska hypoteser eller praktiska 
arbetshypoteser. 

Denna metod lämpar sig därför till att kunna skapa förståelse för verkligheten, som inte 
behöver ha en förutbestämd eller begränsad struktur. Det som kan vara en begränsning 
är undersökarens subjektiva förmåga att kunna tolka och förstå det kvalitativa 
datamaterialet. Undersökaren förväntar sig att se en tydlig koppling, men den subjektiva 
förmågan kan leda till att undersökaren istället ser bara det som datamaterialet faktiskt 
visar upp (ibid.). 

2.5 Urvalsmetod 
Det finns olika typer av icke- sannolikhetsurval, två av dessa är subjektivt urval 
(Halvorsen, 1992) och målinriktad urval (Bryman, 2011) som vi anser passar vår studie. 
I den kvantitativa undersökningen har vi använt oss av subjektivt urval. Enligt 
Halvorsen (1992) går subjektivt urval ut på att forskare som undersöker området 
kommer att utifrån ett antal krav välja respondenter som kommer att delta i den 
kvantitativa undersökningen. 

För den kvantitativa undersökningen har vi valt respondenter som arbetar med 
webbdesign. Detta för att vi skall försäkra oss att respondenterna äger en kunskapsnivå 
som gör det möjligt för oss att få förståelse och svar på de forskningsfrågor som vi har 
för vår studie. 

För den kvalitativa delen av undersökning har vi använt oss av målinriktat urval. 
Bryman (2011) menar att målet med ett sådant urval är att välja deltagare på ett 
strategiskt sätt så att de personer som deltar är betydelsefulla för de forskningsfrågor 
som finns som utgångspunkt. 
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Vi har därför valt respondenter som är webbdesigners. Vi har även försäkrat oss om att 
de kommer att ha tid för en djupare intervju. Detta av bekvämlighetsskäl för dem, vilket 
leder till att respondenterna blir mer samarbetsvilliga och resulterar i att vi får mer 
utförligare svar på frågorna. 

2.6 Insamlingsmetod 

2.6.1 Insamling av teori 
En omfattande och lämplig litteraturstudie har gjorts i de tidigare faserna av 
undersökningen i syfte att skapa en lämplig teoretisk referensram för problemområdet. 
De teorier som har varit i fokus för den teoretiska referensramen är teorier som är 
relevanta för webbdesign. Valet av dessa teorier har gjorts utefter de teorier som anses 
göra en webbplats estetiskt tilltalande samt användbar, dessa är grafisk design och 
användbarhet. Detta har vi gjort för att skapa goda grunder samt god förståelse av 
problemområdet för att lättare kunna skapa goda argument men också för att pröva 
teorin i relation till praktiken. 

Främst har akademiska böcker används som källor till det teoretiska urvalet, men vi har 
även valt att använda elektroniska källor. Denna insamling har valts utifrån ett kritiskt 
synsätt för att vi ska kunna fördjupa oss i de begrepp och teorier som är relevanta och 
betydelsefulla för studien. 

2.6.2 Insamling av empiri 
Insamling av empiri har skett med både kvantitativ och kvalitativ forskning. För den 
kvantitativa forskningen har vi använt frågeformulär och enkäter. Enligt Bryman (2011) 
är enkäter ett effektiv och billigt sätt att mäta kvantitativ data, vilket dessutom leder till 
att intervjuareffekter uteblir. Nationalencyklopedin (2012) förklarar intervjuareffekt som 
den eventuella snedvridning av svaren vid en intervjuundersökning som beror på 
intervjuarens person. 

Enkäter 
De frågor vi har använt oss av i enkäten har till störst del bestått av attitydfrågor men 
även personliga faktafrågor samt frågor om normer och värderingar. Bryman (2011) 
förklarar att attitydfrågorna används för att mäta attityder samt att personliga faktafrågor 
handlar om yrke och utbildning. Frågor kring normer och värderingar är frågor som ber 
respondenterna besvara vilka principer de har för sitt beteende och vilka normer de 
bedömer vara viktiga (ibid.). 

När attityder studeras i en enkätundersökning, är Likertskalan en av de vanligaste 
teknikerna för detta. Likertskalan är ett flerindikatorsmått avseende en uppsättning av 
attityder som rör ett visst tema eller område. Det Likertskalan har som mål är att mäta 
intensiteten i en känsla eller upplevelse (ibid.). 

Svarsalternativen har bestått av två typer. Första typen är skapad utefter Likertskalan, 
där det finns alternativ om påståendet stämmer helt eller inte alls. Andra typen av 
svarsalternativ består av flervalsalternativ. Dessa svarsalternativ är vertikalt utformade. 
Bryman (2011) rekommenderar en vertikal utformning av svarsalternativen, då dessa 
utesluter risken för missförstånd. 
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Arbetsdiagram har använts i enkäten och visar hur långt respondenten har kommit i 
enkäten. Enligt Couper, Traugott och Lamias (2001) bidrar arbetsdiagrammet till att 
minska bortfallet av respondenter. Vi har även valt att visa flera påståenden på en och 
samma sida av enkäten. Enligt Coupers, Traugotts och Lamias (2001) undersökning har 
det framkommit att flera påståenden på en och samma sida av enkäten har underlättat för 
respondenterna att utföra enkätundersökningen. 

För insamlingen av kvantitativ data genom enkäter har vi haft en asynkron 
fokusgruppundersökning och detta har skett över e-post. Det Bryman (2011) menar med 
asynkron fokusgruppundersökning är att utbytet av information inte sker i realtid och en 
av de vanligaste formerna för detta är kommunikation via e-post. Denna typ av 
insamling har flera fördelar, likaså nackdelar (ibid.). En av de fördelar som författaren 
nämner är att fokusgruppsdeltagare som annars skulle vara oåtkomliga har lättare att 
medverka. Detta är en fördel för oss då vi inte har haft möjlighet att besöka samtliga 
webbdesigners som medverkat i undersökningen. Respondenterna kan även medverka 
när de har tid och vi behöver inte samla in data manuellt utan det sker automatiskt. 
Nackdelarna som Bryman (2011) nämner är att det kan förekomma låg eller ingen 
svarsfrekvens vid fortsatt kommunikation med respondenterna och att motivationen 
måste vara hög för att få respondenterna att svara. 

Nackdelarna har vi undvikit genom att använda oss av en kort kommunikation, det vill 
säga att vi inte har haft behov av en fortsatt kommunikation eftersom enkäten endast 
skickades in en gång till respektive respondent. De eventuella bortfallen av 
respondenterna har vi minskat genom att vi har skickat ut enkäten till ytterligare 
webbdesigners för att kompensera för de möjliga bortfallen. Vi har även säkerställt 
enkätens kvalité genom att be två utomstående webbdesigners att göra en pilotenkät som 
har bearbetats innan den har skickats ut till respondenterna. Bryman (2011) nämner 
pilotundersökningar som en viktig del innan den egentliga enkätundersökningen som 
menas att undersökningen testas i sin helhet för att kunna se om den fungerar som 
planerat. 

E-post intervjuer 
För den kvalitativa undersökningen har vi använt oss av semistrukturerade intervjuer via 
e-post. De frågor vi har använt i semistrukturerade intervjuer är för att vi vill utöver 
enkäterna skapa en djupare förståelse för varje individs arbetssätt och tänkande. 

Bryman (2011) förklarar semistrukturerad intervju som en typ av intervju där det finns 
en uppsättning av frågor som intervjuaren följer men också att kunna vara flexibel 
gentemot respondentens uppfattningar om dessa. Enligt Bryman (2011) är fördelen med 
denna typ av intervju att det ger möjlighet till intervjuaren att välja specifika områden 
eller teman som ska beröras. Författaren menar också att nackdelen med denna typ av 
intervju är att svarsalternativen måste kodas för att kunna användas för studien. Bryman 
(2011) tar upp ytterligare nackdelar som kan förekomma och ett av dessa kan vara att 
forskaren ställer frågorna på ett annorlunda sätt som kan tolkas fel men även att 
intervjuaren inte lyckas fånga upp vartenda ord som respondenten sagt. 
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Vi har undvikit denna nackdel genom att vi har genomfört intervjun över e-post. Detta 
gav oss fördelen att se allt respondenten vill säga direkt i skrift, utan att vi behöver 
anstränga oss för att fånga upp vartenda ord av respondenten. 

De nackdelar som kan uppkomma med en e-post intervju är att intervjuaren kommer att 
ha svårigheter att upprätthålla en god relation med respondenten. Tendensen kan även 
vara större att inte besvara alla frågor eftersom de tycks vara för omfattande eller att 
respondenten kan vara distraherad av något när intervjun görs över e-post (Bryman, 
2011). 

Vidare poängterar Curasi (2001) att med denna typ av intervju via e-post finns det både 
nackdelar och fördelar. Det krävs större engagemang från respondenterna att genomföra 
en hel intervju online och det är svårt att påverka intervjuns kvalité. Fördelar med dessa 
typer av intervjuer är att intervjusvaren tenderar att bli mer genomtänkta och detaljerade. 
Svaren blir även mer grammatiskt korrekta eftersom respondenterna får mer tid på sig 
att svara på frågorna innan svaren skickas iväg till intervjuaren (ibid.). 

Det vi har använt är semistrukturerade frågor som till en viss del leder respondenten och 
innan intervjun skickades över e-post, har vi haft kommunikation via telefon. Genom 
telefonkontakt har vi skapat intresse för vår forskning samt skapat en god 
kommunikation med respondenten för att på så vis försäkra oss om att intervjun blir 
genomförd vid senare tillfälle via e-post. Detta har visat sig vara passande 
tillvägagångsätt samt att det har minskat förlust av svar. 

2.7 Analysmetod 
I kvantitativa studier måste mätningarna göras till standard för att resultatet från olika 
respondenter ska kunna jämföras och analyseras. Detta innebär att det som ska studeras 
måste förenklas för att på så sätt kunna genomföra en kvantitativ analys. Det viktigaste i 
en kvantitativ analys är att kunna förstå och använda data (Christensen, 2001). 

Det som kännetecknar den kvalitativa analysen är att fokus ligger på helheten och inte 
på de specifika delarna. Syftet med en kvalitativ analys är att lyfta fram det 
underliggande budskapet som förklarar det mesta av innehållet. Den kvalitativa analysen 
består av tre processer, reduktions-, struktur-, och visualiseringsprocessen. Genom 
reduktion bryts det ner data som sedan struktureras och på så vis skapar mönster som 
sedan visualiseras (ibid.). 

Eftersom vi har analyserat enkäter där vi får ut kvantitativ data, har vi analyserat utefter 
den kvantitativa metoden. Vi har även analyserat intervjuer där vi fokuserar oss på ord 
och inte siffror och har därför tillämpat den kvalitativa metoden när data har analyserats. 

2.8 Utvärderingsmetod 
För att ett vetenskapligt arbete skall hålla hög kvalitet finns det en rad kriterier den ställs 
mot för att utifrån dessa skapa och behålla det höga värdet. Flera författare har skrivit 
om olika metoder eller kriterier som bör tillämpas vid utvärdering. 
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Goldkhul (2011) beskriver om hur bra kunskapande skall gå tillväga. Han påpekar att 
det finns flera egenskaper att beakta vid kunskapsutveckling för vetenskapligt arbete 
som kan sammanfattas av begreppet argumentativ rationalitet. 

Det som anses med argumentativ rationalitet är att utveckla trovärdig kunskap. 
Trovärdig kunskap kan innebära att kunskapen är tillräcklig trovärdig för att utgå ifrån. 
Forskaren skall se till att hela studien finns tillgänglig genom att presentera 
tillvägagångsättet och argument för den utvecklade kunskapen. Detta ger mottagaren 
större möjligheter att utnyttja kunskapen. Det är därför viktigt att mottagaren kan lita på 
den kunskap som presenteras i studien (Goldkhul, 2011). 

Enligt Bryman (2011) skall det finnas olika utvärderingsmetoder för både kvantitativ 
och kvalitativt forskning. För den kvantitativa forskningen är de viktigaste kriterierna 
reliabilitet och validitet, även om reliabilitet och validitet är kriterier som i en viss 
utsträckning kan omfatta kvalitativ forskning. Författaren menar att reliabilitet inom 
kvantitativ forskning handlar om att mätningar som görs inom ett område är pålitliga. 
Enligt LeCompte och Goetz (1982) kan extern reliabilitet mätas inom kvalitativ 
forskning, vilket betyder att en undersökning kan upprepas om forskarna tycker att det 
behövs. Däremot behövs intern reliabilitet om det är fler forskare inblandade i en 
undersökning. Intern reliabilitet handlar om att flera forskare i en undersökning tolkar 
information på ett och samma sätt (ibid.). 

Bryman (2011) skriver att validitet, inom kvantitativ forskning handlar mer om att ett 
begrepp mäts rätt utifrån en eller flera mätinstrument som skapats från teorier. 
LeCompte och Goetz (1982) menar att intern validitet inom kvalitativ forskning handlar 
om att forskarens iakttagelser stämmer överens med de teoretiska idéer som har 
utvecklats under studiens gång. Den externa validiteten handlar om i vilken utsträckning 
resultaten kan generaliseras till andra situationer (ibid.).  
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3 Teoretiskt fundament  
I detta kapitel tar vi upp dem tidigare forskningarna som har berört området kring 
grafisk design och användbarhet. Vidare fortsätter kapitlet med att redovisa de teorier 
som är viktiga och relevanta för grafisk design och användbarhet. 

3.1 Tidigare forskning 
P. Lynch (2010) har forskat kring hur blicken rör sig över en bildskärm och studien har 
visat sig att designers och användbarhetsexperter har delade åsikter kring grafisk design 
för webben. Studien har visat att det visuella påverkar användarnas uppfattning av 
användbarheten och det skapar förtroende för webbinnehållet samt att dem blir 
självsäkrare brukare av webbplatsen. 

P. Costa (2008) har även gjort en undersökning för hur webbplatsens estetik kan 
förbättras och hur det kan utvärderas. Studien gick ut på att identifiera de teorier som 
ligger till grund för grafisk design, gestalt principer och multimedia design. Baserat 
utifrån teorierna har författaren föreslagit principer för webbdesign och ett verktyg för 
att utvärdera webbdesign. 

En annan forskning som har gjorts av C. Jackson och N. Ciolek (2006) har tagit upp 
designprocessen för att visualisera informationen for en global publik, som är främst 
riktad till pedagoger och dem som utvecklar och designar webbaserat innehåll. Studien 
säger att även om vi människor inte har ett gemensamt språk så är vi alla påverkade av 
det visuella som finns runt omkring oss. De visuella symboler som finns kan fungera 
som hjälpmedel och är lättbegripliga för majoriteten. 

3.2 Grafisk design för webben 
Grafisk design är ett kreativt och estetiskt språk som används för att lyfta fram eller 
tydliggöra ett budskap (Koblanck, 1997). Grafisk design har i uppgift att fånga 
uppmärksamhet genom att dra konsumentens öga till en informationsbärare, men 
fungerar inte på samma sätt när det gäller webben (Sundström, 2005). 

Sundström (2005) menar att på webben har webbplatsen redan fångat användarens 
uppmärksamhet eftersom personen i fråga redan har valt att komma till webbplatsen. För 
webben har grafisk design en annan roll, det är att ta hand om användaren istället för att 
fånga uppmärksamhet. Vi människor trivs med det som är vackert och estetiken är av 
stor betydelse när webbdesigners tar han om användaren. 

3.2.1 Färg 
Färg kan användas för att förstärka budskapet som webbdesignern vill förmedla. Färg 
kan uttrycka känslor, fysiska egenskaper men är en individuell upplevelse som två olika 
individer kan uppleva på helt olika sätt. Den personliga erfarenheten och kulturen kan 
avgöra hur du kommer att uppleva färgen men färgsättningen av en bild bör alltid sträva 
efter att beskriva verkligheten (Pettersson, 2004). 

Färgsättning är av betydelse för webbplatser. Färg är en av flera faktorer som ger 
webbplatsen en identitet, framhäver innehållet och kan ses som en kommunikativ signal. 
Färg påverkar besökarens känslor i förhållande till webbplatsen och bör därför användas 
för att förstärka webbplatsens budskap (Lundhem, 2002). Som ovan nämnt, påverkar 
färgen flera olika delar av en webbplats men också användarens känslor. På grund av 
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detta bör webbplatsen använda sig av ett genomtänkt färgschema med ett begränsat antal 
färger som uppnår syftet med färgsättningen (ibid.). 

Färg har i uppgift att göra webbplatsen attraktiv och är en betydelsefull komponent för 
kommunikationen på webbplatsen. När webbdesigners utformar en webbplats kan de 
använda färg för att attrahera, strukturera och pedagogisera. För att attrahera, kan starka 
färger användas för att dra till sig blicken, men även bakgrundsfärg som effektivt 
kontrasterar mot motivet (Bergström, Karlsson & Parmenvik, 2009). 

Webbdesignern kan strukturera webbplatsen och använda enhetliga färger för linjer, 
ramar eller navigationsinstrument som hjälper användaren att hitta rätt på webbplatsen. 
Färg kan även användas för att lära ut, genom att färgmarkera och gruppera delar av 
webbplatsen. Exempelvis kan världskartan delas upp genom att färgsätta olika länder för 
att lättare kunna urskilja dem i lärande syfte (ibid.). 

Det är betydelsefullt för webbplatsen om webbdesignern tar hänsyn till hög kontrast 
mellan text och bakgrund med hjälp av färg. Det ska undvikas att placera färgad text på 
färgad bakgrund vilket även gäller allt annat som placeras på webbplatsen (Sundström, 
2005). Tio procent av alla män är färgblinda, därför är det av stor betydelse att vara 
noggrann med färgvalen. Webbdesignern ska försäkra sig om att inte göra det svårt för 
användaren att urskilja texten från bakgrunden. Formgivaren måste ha i åtanke att inte 
använda den röda färgen i kombination med den gröna då färgblinda har svårt att 
urskilja denna kombination (Lynch & Horton, 2008). 

3.2.2 Kontrast 
Kontrast attraherar mänskliga ögat och skapar energi. Kontrast leder till att ögat dras till 
det ljusaste partiet i en mörk bild, ger liv och skapar spänning för något som kan anses 
enformigt. Storlek-, form-, styrke- och färgkontrast är de vanligaste typerna av kontrast 
(Bergström, 2007). 

Storlekskontrast innebär att det placeras något stort i kontrast till något litet. 
Storlekskontrast kan användas för att välkomna användaren till webbplatsen och kan 
uppmana användaren till att börja titta eller läsa från en specifik del av webbplatsen. En 
bra ingång kan vara en stor rubrik, en anfang eller ett stort textarrangemang (ibid.). 

Formkontrast är när mjuka runda former kontrasterar mot raka och hårda för att uppnå 
spänning i ytorna. Det går även att skapa formkontrast genom att använda sig av olika 
teckensnitt eller genom olika skepnader i formen (Pettersson, 2004). 

Enligt Pettersson (2004) kan styrkekontrast skapas genom att använda olika mörka och 
ljusa partier men även på teckensnitt används det genom att använda en kraftigare 
variant för att på så vis framhäva vissa delar i en text. Samtidigt skriver Bergström 
(2007) att styrkekontrast innebär ett kraftfullt arrangemang med stora svarta rubriker och 
mörka bilder i kontrast till smala teckensnitt och ljusa bilder. 

Färgkontrast kan användas för att sätta färg på vissa delar av innehållet. När en specifik 
del av innehållet är färgsatt, skapar det kontrast mot de övriga delarna och på så sätt gör 
det lättare för användaren att se vad som tillhör vilken del (Pettersson, 2004). 

Användningen av kontrast har en regel som säger att det ska vara så hög kontrast som 
möjligt så att användaren med säkerhet lägger märke till den. Välvald kontrast gör att 
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begripligheten hos en bild ökar vilket gör bilden mer intressant att titta på. En rubrik är 
endast av värde om den skiljer sig tydligt från resten av texten (Molich, 2002). 

Om kontrast inte används varsamt sker något som kallas för översignalering. 
Översignalering innebär att användaren möts av många signaler samtidigt och blir 
förvirrad. Därför ska kontrast endast användas om den hjälper användaren att förstå 
budskapet bättre (ibid.). 

3.2.3 Typografi 
Typografi är konsten att använda typsnitt, alfabetet och dess hjälptecken för att utforma 
bilder av ord som underlättar för läsaren. När brödtexten skrivs används stilar som 
utformats så att formerna och detaljerna inte stör läsningen av löpande text. För rubriker 
prioriteras stilar som fångar uppmärksamhet (Hansson, Kristiansson & Palmquist, 2004). 

Teckensnitt delas in i olika familjer och varje familj har sina specifika utmärkande 
egenskaper. Utseendet kan skilja sig för olika teckensnitt inom en och samma familj och 
de två största familjerna är antikvor och linjärer (Koblanck, 1997). 

Det som karaktäriserar typsnittsfamiljen antikvor är att bokstäverna har seriffer eller 
klackar och tydliga växlingar mellan grundstreck och hårstreck. Denna typsnittsfamilj 
har utformats för att göra det lätt för ögat att följa en textrad och ge god läsbarhet, därför 
passar dessa mycket bra till stora textmängder (ibid.). 

 

Figur 1: Exempel på en antikva. Serifferna är markerade i rött. 

 
Till skillnad från antikvor, saknar linjärer seriffer helt och har inga växlingar mellan 
grundstreck och hårstreck. Vid större textmängder ska linjärer inte användas då dem 
upplevs som svårlästa. Denna typsnittsfamilj fungerar utmärkt till rubriker, bildtexter 
och mellanrubriker (Koblanck, 1997). 

 
Figur 2: Exempel på ett linjärt typsnitt. 

 
Enligt Bergström (2007) finns det tre grundregler: det symmetriska, asymmetriska och 
kontrastrika. Den symmetriska är det vanligaste arrangemanget och skapar en 
välbalanserad harmoni genom att låta både rubriken och övriga texten placeras i en 
vertikal linje. Den asymmetriska grundregeln skapar dynamik i innehållet då texten inte 
följer den vertikala linjen. Den kontrastrika gör texten mer intressant och kan 
åstadkommas genom storlekskontrast, styrkekontrast, formkontrast och färgkontrast. 

Webbplatser domineras av text och därför ska det läggas ner omsorg på typografin för 
att göra läsningen så lätt och trevlig som möjligt. Som webbdesigner ska det satsas på att 
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göra typografin så läsvänlig som möjligt då det inte går att göra webbplatsen unik 
genom typografin (Sundström, 2005). 

3.2.4 Layout 
För att alla delar av designen ska vara i ordning och strukturerade måste formgivaren 
tänka på layouten. Formgivaren samlar all text och bild för att granska hur det förhåller 
sig till budskapet som ska förmedlas (Koblanck, 1997). 

En av grunderna i en webbplats är strukturen. Strukturen bestäms tidigt i designarbetet 
och anger hur webbplatsen ska disponeras, vilka val besökaren ska göra och vilka val 
som ska följa med. Strukturen kan vara enkel och lättöverskådlig eller djup och svårare 
att överblicka (Bergström, Karlsson & Parmenvik, 2009). 

I layout bestämmer formgivaren vilket format, vilken satsyta samt hur spalter och 
marginaler ska användas. Dessutom ska det även bestämmas hur det ska disponeras med 
innehållet, vilket typsnitt, vilka bilder samt vilka färger som ska användas. (Hansson, 
Kristiansson & Palmquist, 2004). 

Koblanck (2003) skriver att de grundläggande delarna som ingår i en layout varierar 
beroende på om det skall användas till tryck eller webb, de har dock gemensamma 
grunder som ska ingå för en lyckad layout. Formgivaren står inför olika val i layouten, 
några av dessa är om layouten ska vara symmetrisk, asymmetrisk, statisk eller 
dynamisk. 

Symmetriskt upplägg innebär att det utgås från ytans vertikala mittaxel som ger en 
välbalanserad layout medan det asymmetriska upplägget kan antingen vara vänster- eller 
högerjusterat. Det asymmetriska upplägget ger flera möjligheter till en mer livlig och 
intressant layout (ibid.). 

Den dynamiska layouten ger användarna kontroll över innehållets presentation genom 
att automatiskt ändra storlek för att det skall kunna stämma överens med användarens 
webbläsare eller skärmstorlek (Baxley, 2002). Enligt Dawson (2011) har statisk layout 
lite eller ingen alls interaktion med användaren och består helt av text eller bilder. Denna 
layout är inriktad till att ha ett fixerat innehåll som inte är anpassad till olika skärmar och 
webbläsare. 

3.2.5 Bilder 
Bild är ett starkt verktyg som förmedlar en mängd intensiva känslor. En bild går direkt 
in i den högra hjärnhalvan, där känslor och associationer aktiveras. På ett ögonblick 
skapar bilder en viss stämning eller vissa känslor (Lundhem, 2002). 

Enligt Sundström (2005) används bilder för lite på webben och borde användas mer 
eftersom de fyller många värdefulla funktioner på en webbplats så som 
stämningsspridare, mänsklig anknytning, introduktion, igenkänning och förklaring. En 
bild kan fungera som en stämningsspridare då en sida innehållandes bilder ser ofta 
trevligare ut och användare har lättare att ta till sig information i miljöer där stämningen 
är bra och där de trivs. 

Mänsklig anknytning är en annan funktion, då bilder på människor gör mycket för både 
läsningen och trovärdigheten. Bilder kan också användas som introduktion då det går 
mycket snabbt för ögat att tolka en bild och bilden har god chans att bli läst. Det går 
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även att använda bilder för igenkänning för att skilja ut sidan från texten så att 
användaren hittar på webbplatsen där sidor är fulla med text och ser ofta likadana ut. 
Bilder kan användas för att förklara något och är bättre än text när något ska förklaras 
(Sundström, 2005). 

Det bör användas bilder för speciellt och medvetet ändamål. Bilder skapar en specifik 
sinnesstämning som utmärker webbplatsen genom att bilderna har en särskild karaktär. 
Det ska inte finnas bilder bara för dekorativa syften utan bilder ska användas i ett 
bestämt sammanhang för att undvika att skapa irritation och förvirring hos användaren 
(Hansson, Kristiansson & Palmquist, 2004). 

Enligt Bergström, Karlsson och Parmenvik (2009) kan bilder förmedla två olika 
budskap, instrumentellt budskap och relationellt budskap. Det instrumentella budskapet 
lovar en lösning på problemet, där det exempelvis görs en dramatiserad bild av fotsvamp 
och lösningen på problemet finns att köpa på apoteket. Ett relationellt budskap skapar 
löften om välbefinnande där exempelvis bilden illustrerar en frisk och fräsch miljö och 
visar iskallt mineralvatten. 

Det går även att dela upp bilder i tre olika grupper: faktabilder, prosabilder och 
poesibilder. Faktabilder registrerar verklighetens händelser och används ofta i 
informationssyfte, i denna grupp tillhör även produktbilder som är vanliga i reklam. 
Prosabilder är berättande bilder som kan utmärka personlighet. Dessa är vanligt 
förekommande i exempelvis reportage som ger liv och verklighets känsla åt en 
webbplats. Poesibilder är ofta manipulerade eftersom de är av personlig karaktär, de kan 
vara starkt associativa och icke-föreställande. Poesibilder passar bra som introduktion 
(ibid.). 

3.3 Webbanvändbarhet 

3.3.1 Användbarhet för webben 
Enligt Sundström (2005) är användbarhet, nytta multiplicerat med användarvänlighet. 
Han menar att nytta och användarvänlighet är de två viktigaste sidorna av användbarhet. 
Webbplatsen måste vara användarvänlig i sin typografi, navigation och hastighet, men 
samtidigt måste användaren ha nytta av den.  Om nyttan för en webbplats är noll, det vill 
säga att den inte innehåller något som intresserar användaren så blir det ingen 
användbarhet, oavsett hur välkonstruerad webbplatsen är. Däremot om användaren har 
stor nytta av webbplatsen, då tar han åt sig innehållet hur dåligt webbplatsen än är gjord, 
med undantag då webbplatsen är omöjlig att använda (ibid.). 

Nielsen (2003) hävdar att användbarhet är ett kvalitetsattribut som bedömer hur 
lättanvänt ett användargränssnitt är. Användbarheten är definierad utefter fem 
kvalitetskomponenter: läsbarhet, effektivitet, minnesvärdhet, felhantering och 
tillfredsställelse. Läsbarheten innebär hur lätt det är för användaren att utföra uppgifter 
för första gången de besöker webbplatsen. Effektivitet, när användaren har lärt sig 
designen, hur snabbt kan de utföra sina uppgifter? Minnesvärdhet, när användaren 
återvänder till webbplatsen efter en viss tid, hur lätt kan kompetensen återupprättas? 
Felhantering redogör för hur många fel användaren gör, hur allvarliga dessa är och hur 
lätt de kan återhämta sig efter ett fel. Tillfredsställelse svarar slutligen på frågan: hur 
behagligt är det att använda webbplatsen? (Nielsen, 2003). 
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De fyra dörrarna, är en av flera modeller för användbarhet enligt Sundström (2005). Det 
hela börjar med en användare och ett mål. Användaren vill ta reda på något, lösa en 
arbetsuppgift eller bara bli road en stund och kommer till en webbplats i tron om att 
målet kan uppnås där. Innan målet uppnås måste användaren gå igenom fyra dörrar, 
utseendet, språket, strukturen och interaktionen (ibid.). 

Den första dörren är webbplatsens utseende. Användaren bildar en uppfattning om 
webbplatsen och upplever ett viktigt första intryck som är avgörande om användaren ska 
stanna kvar eller gå vidare för att uppnå sitt mål. Utseendet handlar nödvändigtvis inte 
alltid om estetiken utan handlar i hög grad om webbplatsen använder sig av rätt stil som 
passar användarens mål (ibid.). Språket är den andra dörren som användaren ska gå 
igenom vilket också skapar ett starkt förstaintryck. Språket påverkar till en stor del 
upplevelsen av webbplatsen och är avgörande för om användaren överhuvudtaget förstår 
vad som finns och hur det ska användas på webbplatsen (Sundström, 2005). 

Om användaren har kommit förbi de första två dörrarna, går han igenom den tredje 
dörren som är strukturen. Strukturen handlar mycket om ordning, organisation, 
benämningar men också hur sidorna binds ihop och blir avdelningar. Det är strukturen 
som ska navigera användaren till rätt ställe på webbplatsen (ibid.). Interaktionen är den 
fjärde och sista dörren. Denna dörr går användaren oftast igenom om han exempelvis 
köper saker, skickar e-post eller chattar på webbplatsen. Interaktionen är ett samspel 
mellan människa och system men också samspelet mellan andra människor på 
webbplatsen (Sundström, 2005). 

Nielsen (2003) hävdar att användbarhet är nödvändigt för att en webbplats ska överleva. 
Om en webbplats misslyckas med att framföra vad den erbjuder, om användarna går 
vilse på webbplatsen eller om informationen är svår att läsa så kommer de att lämna 
sidan och gå vidare till konkurrenten. 

3.3.2 Målgrupp 
För att kunna skapa en bra webbplats måste webbdesignern ha ordentliga kunskaper om 
de människor som kommer att använda webbplatsen, denna grupp av människor kallas 
även för målgrupp. Målgrupp för en webbplats, är en grupp användare som har 
gemensamma intressen och förutsättningar (Molich, 2002). Enligt Sundström (2005) 
avslöjar målgrupperna de intressanta användarna. Att förstå användarna, deras situation 
och förmågor är avgörande för att göra en användbar webbplats. Vi kan inte läsa 
användarnas tankar och får istället ta till olika metoder för att försöka fånga vilka de är 
och hur de tänker. 

Webbdesigners kan få fram de typiska egenskaperna för den genomsnittliga användaren 
genom att undersöka redan befintliga webbplatser och kartlägga hur dessa ser ut. En 
annan metod kan vara att intervjua och undersöka befintliga kunder. Webbdesignern tar 
då reda på vad användare vill när de besöker webbplatsen, om de lätt kan hitta innehåll, 
hur webbplatsen kan locka till sig besökare samt vilken uppkoppling den typiska 
besökaren använder (Sklar, 2011). 

Det är lika viktigt att specificera målgrupp som det är att specificera målet med själva 
webbplatsen. För att underlätta framtagningen av målgrupp kan webbdesigners 
specificera en lista med frågor. Att ta reda på målgruppens kön, ålder, utbildning, 
inkomst, boendeform och boende ort gör det lättare för webbdesignern att utarbeta ett 
budskap för webbplatsen (Bergström, Karlsson, & Parmenvik, 2009). 
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Webbplatsen som helhet ska lösa de uppgifter målgruppen avser och ska därför inte 
innehålla sådant som ingen är intresserad av (Lundhem, 2002). 

3.3.3 Startsidan 
Startsidan är viktig för förstagångsbesökaren. Den måste svara på frågan: vad tjänar den 
här webbplatsen för syfte? så att besökaren vet från start om den har hamnat rätt eller om 
webbplatsen inte uppfyller besökarens syfte. Startsidan bör vara någorlunda olik de 
övriga sidorna på webbplatsen men ändå ha samma stil (Nielsen, 2001). 

En större logotyp bör finnas på startsidan och företagets namn bör vara framträdande 
och ska kunna svara på frågan: var är jag? För att svara på dessa frågor bör 
webbdesignern disponera en tydlig placering för logotypen och namnet för att 
förstagångsbesökaren ska förstå sidans syfte. Utöver förstagångsbesökarna är startsidan 
viktig för de övriga användare. Därför bör startpunkten för navigeringen vara i fokus så 
att användarna ska veta var de ska börja navigera (ibid.). 

Den synligaste ytan på webbplatsen är längst upp. Mellan sex och sju tum på toppen av 
webbplatsen är en säker yta som kommer vara synlig för samtliga användare, då de 
kommer att besöka webbplatsen från antingen små eller stora skärmar. Det är där 
formgivaren bör lägga fokus på (Lynch & Horton, 2008). 

Startsidan kan skapa förväntningar men kan också avlägsna intresset. Med hjälp av en 
lockande design ska startsidan förmedla, vem som står bakom webbplatsen, vad den 
innehåller och vad besökaren kan få ut av den. Webbdesignern behöver inte fylla ut 
varje millimeter av skärmens yta. Tomma ytor får inte ses som förlorade ytor utan mer 
som viktiga andrum för besökaren. De tomma ytorna kan förstärka fokus på det som är 
viktigt och webbdesignern bör hela tiden tänka på vilka element som är nödvändiga och 
vilka som inte är det (Bergström, Karlsson & Parmenvik, 2009). 

Webbdesigners möts av utmaningen att kunna hantera flera olika element som måste 
dela på ett begränsat utrymme och problemet är störst på startsidan. Det finns tre 
principer som hjälper en visuellt utmanande miljö: att skapa en visuell hierarki, att hålla 
samman det som hör ihop samt hålla isär det från annat och att vara konsekvent 
(Sundström, 2005). 

När en visuell hierarki skapas ger det ögat en tydlig startpunkt på sidan. Rubriker ska 
vara tillräckligt svarta, stora eller luftiga som får den att stå fram och ge ögat en tydlig 
punkt att börja på. Eftersom ögat strävar att ta hand om en sak i taget ska webbdesignern 
hålla samman det som hör ihop och hålla isär det från annat. Genom tydlighet ska det 
visas vad som hör ihop och vad som inte gör det. Slutligen ska webbdesignern vara 
konsekvent i sin design, att det som är samma sak får samma utseende (ibid.). 

3.3.4 Läsbarhet 
Läsbarhet är det kvalitetsattributet som påverkar användbarheten mest och det är därför 
av stor betydelse att granska läsbarheten när en webbplats utformas. Det finns några 
grundläggande regler som hjälper läsbarheten: att använda färger som uppnår hög 
kontrast gentemot bakgrunden, att bakgrunden ska vara enfärgad, att använda lämpligt 
stora teckensnitt och att texten måste vara stillastående utan några animeringar. Det är 
också av stor betydelse att vänsterjustera text och undvika användningen av enbart 
versaler vid längre textstycken. Dessa grundläggande regler underlättar läsningen och 
ökar användbarheten för människor med nedsatt syn (Nielsen, 2001). 
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Det finns ett speciellt webbspråk som grundar sig på att användare ogillar långa texter på 
en webbplats. Webbspråket är det korta språket på grund av att användare läser 25 
procent långsammare på en skräm jämfört med papper. Användare ogillar dessutom att 
scrolla och det är därför viktigt att ha korta textspalter. Texter som skrivits för tryck 
måste oftast förkortas innan de kan publiceras på en webbplats. (Bergström, Karlsson & 
Parmenvik, 2009). 

Att skriva för webben innebär att det ska skrivas så enkelt som möjligt. För att lyckas 
med läsvänligheten är det viktigt att följa dessa generella anvisningar: organisera 
innehållet så att det blir enkelt att läsa och använda, testa sidan för att ta reda på om 
användare förstår texten, behandla endast ett ämne i varje stycke och skriva i aktiv form. 
Vidare är det viktigt som webbdesigner att använda ett ordförråd som användarna 
känner väl till och undvika yrkesjargong och slang (Sundström, 2005). 

Användare har olika djup av intresse. Vissa vill veta allt, medan andra bara vill skaffa 
sig en inblick. Därför är det viktigt att texten är väl disponerad så att det viktiga kommer 
först och att användaren kan avgöra om den aktuella texten innehåller något intressant. 
Rubrikerna är också viktiga då användare läser de för att få en överblick över sidan. 
Dessa bör vara tydliga och indikera klart och tydligt vad som kommer finnas under dem 
(ibid.). 

3.3.5 Navigering 
Navigationen på webbplatsen är det som ger användaren möjlighet att ta sig från sida till 
sida. En välgjord navigation gör att användaren så småningom lär sig webbplatsens 
ordning och förstår hur den är uppbyggd, som leder till att användaren blir en effektivare 
brukare av webbplatsen (Sundström, 2005). 

Hela webben består av många olika webbplatser som är unika. Därför är det svårt för 
användarna att alltid veta hur de ska navigera sig fram, och då är det av stor betydelse att 
förse användarna med någon form av navigationsstöd utöver det vanliga. Ett 
navigationssystem för en webbplats ska svara på tre grundläggande frågor: den första, 
var är jag? andra, var har jag varit? tredje, vart kan jag gå? (Nielsen, 2001). 

Den viktigaste frågan enligt Nielsen (2001) är den första som skall besvara var 
användarna befinner sig. Om användarna inte vet var de befinner sig så kan de heller 
inte förstå den länk som de just klickat på. Vidare förklarar Nielsen (2001) att 
användarens nuvarande position måste presenteras på två olika nivåer, i förhållande till 
webben som helhet och i förhållande till webbplatsens struktur. Detta menas med att alla 
sidor på webbplatsen måste identifieras. 

Den andra frågan, var har jag varit? kan besvaras med hjälp av bakåt-knappen, då den 
skickar användaren till förgående sida och är en funktion som samtliga dagens 
webbläsare har. Genom att ha en specifik färg på tidigare besökta länkar är det lätt för 
användarna att veta var de har varit. Det är också viktigt att använda standardfärgen för 
tidigare besökta länkar för att på så sätt inte förvirra användarna och undvika att de 
besöker samma sidor gång på gång (Nielsen, 2001). 

Det är omöjligt att visa alla tänkbara länkar på alla sidor och en bra webbplatsstruktur är 
ett av det bästa sättet att besvara den tredje frågan, vart kan jag gå? Understruken text är 
det bästa sättet att visa länkar och webbdesignern bör hålla sig till standardfärgerna som 
är blått för obesökta länkar och lila eller rött för besökta (ibid.). 
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Det finns flera sätt att vägleda användarna så att de hittar rätt och ett annat sätt är med 
hjälp av navigeringsverktyg. Navigeringsverktygen ska vara lätta att förstå och logiskt 
placerade. I vissa fall kan en enkel text vara effektivast, ibland en ikon och kanske till 
och med ett samspel av text och bild. Det finns olika former av navigeringsverktyg, bild, 
metafor, ikon, text eller knapp (Bergström, Karlsson & Parmenvik, 2009). 

Bild är ett navigeringsverktyg som kan bestå av en illustration eller ett fotografi och bör 
vara likadant för samtliga sidor på webbplatsen så att användarna förstår vad som händer 
när de klickar på den. Metafor är en jämförande bild där exempelvis ett kuvert står för e-
post eller ett hus står för startsida. Ikon är en starkt förenklad bild och bör förstås av alla 
och inte begära förklarande text (ibid.). 

Text kan användas som ett navigeringsverktyg där enskilda ord i en löpande text kan 
göras klickbara eller till och med ett helt stycke. Däremot kan text medföra 
språkproblem och kan leda till att webbdesignern måste skapa olika språkversioner av 
webbplatsen. Knapp är vanligast bland de olika verktygen men behöver inte alltid vara 
fyrkantig (Bergström, Karlsson & Parmenvik, 2009).  
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4 Empiri 
I detta kapitel kommer vi att presentera den empiri som vi under uppsatsen har samlat 
in via enkäter och intervjuer. Här kommer vi att presentera hur genomförandet gick till 
men också resultatet för enkäten och intervjuerna. Varje intervju inleds med en kort 
bakgrund om respektive respondent som sedan fortsätter med svaren kring grafisk 
design och användbarhet. 

4.1 Genomförande av enkäter 

 
Figur 3: Genomförandestatistik 

Sammanlagt har 100 enkäter skickats ut och 52 av dessa har blivit besvarade. Enkäterna 
har skapats utefter Likertskalan och skickats till webbdesigners genom e-post. De 
huvudvariabler som vi har valt att undersöka är arbetslivserfarenhet, utbildning och i 
vilken utsträckning kunderna är involverade i utformningen av en webbplats. Dessa 
variabler är av betydelse för de teoriprövningar som vi har gjort i enkäten. 
Vi har ställt 47 frågor varav de första fyra är personliga faktafrågor och resterande är 
teoriprövningar. Teoriprövningarna är utformade som attitydfrågor men även utformade 
som frågor om normer och värderingar. Teoriprövningarna innehåller påståenden kring 
samtliga delar från det teoretiska fundamentet. För att underlätta läsningen av tabellerna 
har vi valt att lägga en stjärna (*) för det svar som har fått högst procent. 

4.1.1 Personliga faktafrågor 
Inledningsvis började enkäten med personliga faktafrågor. Den första frågan handlade 
om arbetslivserfarenhet medan andra handlade om utbildning. Dessa frågor var viktiga 
eftersom det gav oss möjligheten att se kopplingar på hur det ser ut i praktiken för 
webbdesigners i jämförelse med hur länge de har arbetat och vilken utbildning de har. 

Enkätfråga 1, ger oss överblick över respondenternas arbetserfarenhet. Dessutom ger det 
oss en helhetssyn på hur insatta de är i arbetsrutinerna. 

Hur länge har du jobbat som webbdesigner? Procent 

Mindre än 1 år 14 % 
1 till 3 år 21 % 
3 till 6 år 28 % 
6 år eller mer  *37 % 

Tabell 1: Enkätfråga 1 

Icke	  
genomförda	  

48%	  
Genomförda	  	  

52%	  
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Enkätfråga 2, ger oss översikt över respondenternas utbildningsnivå. Detta kommer ge 
oss inblick på hur insatta respondenterna är i teorin och hur de använder sig av den i 
praktiken. 

 
Figur 4: Enkätfråga 2 

Enkätfråga 3, syftar till att få reda på i vilken utsträckning respondenterna påverkas av 
kundernas önskemål och krav.  

3. Kunden är oftast involverad och bestämmer under designprocessen av 
en webbplats Procent 

Stämmer helt 26 % 
Stämmer delvis *55 % 
Stämmer något 14 % 
Stämmer inte alls 1 % 
Vet ej/har ingen åsikt 4 % 

Tabell 2: Enkätfråga 3 

Enkätfråga 4, kommer att ge oss inblick i vilken utsträckning respondenterna tar egna 
beslut när en webbplats utformas. 

4. Som webbdesigner får jag fritt utforma webbplatsen som jag vill Procent 

Stämmer helt 3 % 
Stämmer delvis *38 % 
Stämmer något *38 % 
Stämmer inte alls 16 % 
Vet ej/har ingen åsikt 5 % 

Tabell 3: Enkätfråga 4 
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4.1.2 Teoriprövningar 
Vidare i enkätundersökningen följer teoriprövningar som är skapade som attitydfrågor 
men även frågor om normer och värderingar. Frågorna bygger på Likertskalan där vi 
mäter i hur stor utsträckning respondenten håller med teoriprövningarna som är 
utformade som påståenden. 

Enkätfråga 5-8, är teoriprövningar som handlar om färg och färgsättning för 
webbplatser. Med dessa påståenden vill vi få fram hur respondenterna använder färg 
och hur viktigt färgvalet är i praktiken. 

Enkätfråga Stämmer 
helt 

Stämmer 
delvis 

Stämmer 
något 

Stämmer 
inte alls 

Vet ej/har 
ingen åsikt 

5. Det är viktigt att 
tänka igenom 
färgvalet för en 
webbplats 

*80 % 15 % 2 % 0 % 3 % 

6. Färgvalet för 
webben ska återspegla 
företagets ansikte utåt 

*77 % 18 % 3 % 0 % 2 % 

7. Webbplatsen 
behöver använda 
samma färger som 
logotypen 

8 % 27 % *38 %  26 % 1 % 

8. Färgblindhet är 
viktig att tänka på vid 
färgsättning av en 
webbplats 

*32 % 30 % 26 % 8 % 4 % 

Tabell 4: Enkätfråga 5, 6, 7 och 8 

Enkätfråga 9-12, avser kontrast och dess användning för webbplatser. Det vi kommer 
att få fram med dessa påståenden är hur webbdesigners använder kontrast. 

Enkätfråga Stämmer 
helt 

Stämmer 
delvis 

Stämmer 
något 

Stämmer 
inte alls 

Vet ej/har 
ingen åsikt 

9. Kontrast gör en 
webbplats mer 
attraktiv 

16 % *42 % 20 % 16 % 6 % 

10. Användarens 
uppmärksamhet 
fångas av en stor 
rubrik 

14 % *45 % 33 % 6 % 2 % 

11. Användare gillar 
när man blandar 
teckensnitt på 
webbplatsen 

2 % 14 % 33 %  *41 % 10 % 

12. Det är bra att 
använda mörka färger 
mot ljusa 

22 % *50 % 20 % 3 % 5 % 

Tabell 5: Enkätfråga 9, 10, 11 och 12 

Enkätfråga 13, ger oss svar på hur stor betydelse teckensnitt har för webbdesigners. 
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Enkätfråga Stämmer 
helt 

Stämmer 
delvis 

Stämmer 
något 

Stämmer 
inte alls 

Vet ej/har 
ingen åsikt 

13. Jag tycker att 
teckensnitt har stor 
betydelse på en 
webbplats 

*76 % 24 % 0 % 0 % 0 % 

Tabell 6: Enkätfråga 13 

Enkätfråga 14-15, avser användningen av teckensnitt till rubriker respektive brödtext. 
Dessa frågor ger oss svar på om rätt teckensnitt används till rätt textdel. Respondenterna 
fick välja mellan olika alternativ men fick också möjlighet att skriva själva vilket 
teckensnitt de använder till respektive del. Svaren fick vi koda genom att själva ta reda 
på om teckensnittet är linjär eller antikva. Vissa svar gav oss inget specifikt teckensnitt 
och respondenterna tyckte valet av teckensnitt till rubriker och brödtext beror på 
kundens grafiska identitet eller webbplatsens övriga designdelar. 

 
Figur 5: Enkätfråga 14 och 15 

Enkätfråga 16-17, avser områden kring layout och hur disponeringen av yta används på 
webbplatser. 

Enkätfråga Stämmer 
helt 

Stämmer 
delvis 

Stämmer 
något 

Stämmer 
inte alls 

Vet ej/har 
ingen åsikt 

16. När jag designar 
en webbplats så 
försöker jag att fylla 
ut varenda liten del av 
skärmen 

0 % 3 % 15 % *79 % 3 % 

17. Jag brukar 
vänsterjustera långa 
textstycken 

*68 % 16 % 7 % 2 % 7 % 

Tabell 7: Enkätfråga 16 och 17 

Enkätfråga 18 syftar till att få fram vilken layout typ som webbdesigners använder 
mest. 

Enkätfråga Symmetrisk layout Asymmetrisk layout 

18. Jag använder denna layout typ mest: *57 % 43 % 
Tabell 8: Enkätfråga 18 
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Enkätfråga 19, ämnar till att få reda på vilken layout typ som används i högsta grad som 
i sin tur ger oss svar på om webbplatser anpassas för olika skärmar och webbläsare. 

Enkätfråga Statisk layout Dynamisk layout 

19. Jag använder mest en: 37 % *63 % 
Tabell 9: Enkätfråga 19 

Enkätfråga 20-22, ger oss insikt i hur bilder används av webbdesigners. Påståendena 
ger oss svar på vilka typer av bilder som används mest. 

Enkätfråga Stämmer 
helt 

Stämmer 
delvis 

Stämmer 
något 

Stämmer 
inte alls 

Vet ej/har 
ingen åsikt 

20. Jag använder 
bilder mest för 
utseendets skull 

1 % *36 % 31 % 29 % 3 % 

21. Jag använder 
bilder mest i 
informationssyfte 

19 % *41 % 36 % 3 % 1 % 

22. Jag använder mig 
av bilder som väcker 
känslor hos 
användaren 

24 % *49 % 22 %  2 % 3 % 

Tabell 10: Enkätfråga 20, 21 och 22 

Enkätfråga 23, vidare ger detta påståendet oss svar i detalj, vad det är för typ av bilder 
som används mest av webbdesigners. 

 
Figur 6: Enkätfråga 23 

Enkätfråga 24, för att summera de tidigare teoriprövningar valde vi att forma en fråga 
där respondenterna fick prioritera de olika designdelar utefter det dem lägger ner mest 
vikt på vid utformningen av en webbplats. Prioriteringarna som respondenterna fick 
välja var från ett till fyra där den viktigaste del markeras som ett och den minst viktiga 
som fyra. Det lägsta genomsnittet blev den del som respondenterna ansåg vara av störst 
vikt. 

24. Jag lägger ner mest vikt på valet av: Genomsnitt 
Yta *2.15 
Färger 2.30 
Typsnitt 2.62 
Bilder 2.97 

Tabell 11: Enkätfråga 24 
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Enkätfråga 25-29, dessa enkätfrågor som är påståenden om användbarhet ska ge oss 
svar på hur webbdesigners ser på användbarhet och om det görs användbarhetstester 
innan den färdiga webbplatsen. 

Enkätfråga Stämmer 
helt 

Stämmer 
delvis 

Stämmer 
något 

Stämmer 
inte alls 

Vet ej/har 
ingen åsikt 

25. Jag som 
webbdesigner 
designar alltid 
webbplatsen så att 
den ska vara så 
användbar så möjligt 

*67 % 30 % 3 % 0 % 0 % 

26. Det är viktigare 
att webbplatsen är 
snygg än användbar 

4 % 9 % 33 % *54 % 0 % 

27. Användbarhets-
tester görs innan 
webbplatsen är helt 
färdig 

8 % 27 % *38 %  26 % 1 % 

28. Jag designar 
webbplatsen så att 
även förstagångs-
besökaren ska kunna 
använda den 

22 % 28 % *32 % 18 % 0 % 

29. En webbplats 
kommer inte att 
överleva om den inte 
är användbar 

*77 % 14 %  9 %  0 % 0 % 

Tabell 12: Enkätfråga 25, 26, 27, 28 och 29  

Enkätfråga 30-32, är påståenden om målgrupper. Påståendena ger oss svar på hur viktig 
målgruppen är för webbdesigners samt hur mycket fokus det läggs ner på att designa 
webbplatsen utefter målgruppen. 

Enkätfråga Stämmer 
helt 

Stämmer 
delvis 

Stämmer 
något 

Stämmer 
inte alls 

Vet ej/har 
ingen åsikt 

30. Jag måste veta 
varför jag skapar 
webbplatsen innan jag 
börjar designa den 

*71 % 23 % 4 % 0 % 2 % 

31. Jag måste veta 
vilka personer 
webbplatsen ska 
vända sig till innan 
jag börjar designa den 

*70 % 23 % 5 % 2 % 0 % 

32. Jag undersöker 
om det redan finns 
liknande sidor för att 
ta fram det 
genomsnittliga 
webbutseendet 

30 % *34 % 27 %  7 % 2 % 

Tabell 13: Enkätfråga 30, 31 och 32 
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Enkätfråga 33-37, syftar till att ta reda på hur viktig startsidan är för webbdesigners. 
Påståendena svarar även på om webbdesigners lägger ner vikt på designen av startsidan. 

Enkätfråga Stämmer 
helt 

Stämmer 
delvis 

Stämmer 
något 

Stämmer 
inte alls 

Vet ej/har 
ingen åsikt 

33. Jag som 
webbdesigner lägger 
ner extra mycket 
eftertanke på startsidan 
än på resten av sidor på 
webbplatsen 

30 % *38 % 21 % 9 % 2 % 

34. Första intrycket av 
en webbplats är 
avgörande i fall 
besökaren stannar eller 
inte 

*55 % 41 % 2 % 2 % 0 % 

35. När jag designar 
startsidan så vill jag att 
den ska svara på frågan 
”Vad tjänar den här 
webbplatsen för syfte?” 

*54 % 41 % 5 %  0 % 0 % 

36. Jag tycker att 
logotypen bör vara extra 
synlig på startsidan 

*30 % 27 % 20 % 21 % 2 % 

37. Sidhuvudet av 
webbplatsen är där jag 
lägger ner mest fokus 
när jag designar 
startsidan 

7 % 25 %  28 %  *36 % 4 % 

Tabell 14: Enkätfråga 33, 34, 35, 36  

Enkätfråga 38-42, avser teoriprövningar kring läsbarhet. Dessa påståenden ger svar på 
hur webbdesigners beaktar läsbarhet och hur viktig den är vid utformningen av en 
webbplats. 

Enkätfråga Stämmer 
helt 

Stämmer 
delvis 

Stämmer 
något 

Stämmer 
inte alls 

Vet ej/har 
ingen åsikt 

38. Jag använder bara 
versaler för att öka 
läsbarheten på en 
webbplats 

2 % 0 % 2 % *93 % 3 % 

39. Jag som 
webbdesigner lägger 
ner mycket fokus på att 
granska läsbarheten 

29 % *39 % 29 % 3 % 0 % 

40. Att läsa på en skärm 
är som att läsa i en bok 0 % 4 % 7 %  *88 % 1 % 

41. Jag använder 
animerad text 0 % 0 % 8 % *88 % 4 % 

42. Om länkar i texten 
finns, skall dessa ha 
avvikande färg 

*46 % 34 %  11 %  9 % 0 % 

Tabell 15: Enkätfråga 38, 39, 40, 41 och 42 
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Enkätfråga 43, denna fråga avser att få reda på vilken färg som är vanligast för länkar. 
Dessa svar fick kodas eftersom respondenten fick svara med fritext. De svar som tillhör 
”annat” är de som utgått efter den grafiska profilen eller anpassat färgen efter 
webbplatsens övriga designdelar. 

 
Figur 7: Enkätfråga 43 

Enkätfråga 44-47, avser navigeringen på en webbplats. Detta ger oss insikt i hur 
respondenterna ser på navigeringen för webbplatser. 

Enkätfråga Stämmer 
helt 

Stämmer 
delvis 

Stämmer 
något 

Stämmer 
inte alls 

Vet ej/har 
ingen åsikt 

44. Navigering är 
viktig för att leda 
besökaren till rätt 
plats på sidan  

*84 % 14 % 2 % 0 % 0 % 

45. En meny ska 
markera var 
användaren befinner 
sig på webbplatsen 

*70 % 26 % 4 % 4 % 0 % 

46. Jag använder 
ikoner eller bilder för 
att underlätta 
navigeringen 

13 % *41 % 35 %  7 % 4 % 

47. Jag använder 
oftast bara text för 
navigering 

20 % *38 % 27 % 7 % 8 % 

Tabell 16: Enkätfråga 44, 45, 46 och 47 

4.2 Genomförande av intervjuer 
Intervjuerna var av semistrukturerad karaktär och gjordes med två webbdesigners. Dessa 
två intervjuer genomfördes via e-post där båda respondenterna fick svara på samma 
frågor. Intervjufrågorna berör samtliga delar av teorin. 

4.2.1 Intervju – Respondent 1 
Respondent 1 arbetar idag som webbdesigner för sitt företag Pehja Produktion. I 
grunden har han en musikutbildning och har arbetat större delen av sitt liv med 
ledarskap inom hotell och restaurang. 
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Respondenten arbetar mer med webbdesign än att programmera och utgår i första hand 
från det visuella när en webbplats designas. Designen är inget som bara sker utan det 
måste fungera rent teoretiskt också. För honom är färg på en webbplats viktigt och han 
försöker att arbeta med så neutrala färger som möjligt. När färgerna bestäms utgår han 
alltid från företagets grafiska identitet. 

När han arbetar med kontrast så finns det inga specifika kriterier. Han arbetar istället 
mycket med bilder, för att bilder säger mer än tusen ord och det är där kontrasten ligger. 
Det är även viktigt att skapa hög kontrast mellan texten och bakgrunden då detta bidrar 
till att texten blir mer synlig. 

När teckensnittet väljs ut till en webbplats har respondenten som utgångspunkt att alltid 
använda neutrala, raka och stilrena teckensnitt som även ska passa ihop med den övriga 
designen. Det är också vanligt att arbeta med Google fonts för att teckensnitten ska se 
likadana ut på alla webbläsare. Läsbarheten för ett teckensnitt går i första hand men 
utseendet spelar också en viktig roll. 

Han utgår från klientens grafiska identitet när layouten bestäms och för att layouten ska 
bli så bra som möjligt är en rörig hemsida aldrig bra, enligt honom. Det bör användas 
mer bilder och mindre text. Det ska läggas ner stor vikt på att välja rätt bilder för en 
webbplats och enligt honom spelar bildens utseende större roll än budskapet. Han 
försöker alltid att använda stora bilder med djup och skärpa. 

Då en webbplats designas är det enligt honom alltid bäst att låta kunden tro att den 
bestämmer, men det är något som går att styra över. Han brukar be kunderna ge exempel 
på sidor de anser är bra för att få anvisningar om hur webbplatsen ska se ut, vilket alltid 
ger goda resultat. 

Det görs inga användbarhetstester innan webbplatsen är klar eftersom det används en 
mall som fungerar så att användbarheten alltid är bra.  Efter att webbplatsen är klar är 
det viktigt att kunden kan sköta den enkelt. När det gäller att designa webbplatsen, är 
kunderna oftast medvetna om vilken målgrupp webbplatsen skall rikta sig till. 
Respondentens uppgift är att webbplatsen blir sökbar och att den syns när användarna 
söker efter den. 

Startsidan och besökarens första intryck är viktigt för webbplatsen, enligt respondenten. 
Det han gör för att göra ett bra första intryck på startsidan är att använda stora bilder 
som drar till sig uppmärksamhet. För att ha en god läsbarhet på webbplatsen är det 
oerhört viktigt att stava rätt annars kan webbplatsen ses som oseriös. Han ser till att inte 
ha för långa texter, dela upp i spalter och använda tydliga rubriker för att öka 
läsbarheten. 

Eftersom navigeringen är viktig för att leda besökaren till rätt plats på sidan så anser 
respondenten att tydlighet är av stor vikt och att inte använda ”rörliga blippande grejer”. 
Enligt honom finns det inga direkta kriterier för hur en meny bör vara utformad, utan det 
beror helt på önskemål. Det är inte vanligt att han tänker på att förklara för användaren 
var han befinner sig, var han ska gå och var han har varit tidigare för att underlätta 
navigeringen. 
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4.2.2 Intervju – Respondent 2 
Respondent 2 arbetar som webbdesigner samt produktionsledare på Xelera webbyrå 
sedan 2008.  Han är utbildad som webbarkitekt på Lindholmens KY-program och har en 
sjuårig arbetserfarenhet inom webbdesign. 

Respondenten är i grunden utbildad webbarkitekt och är upplärd att ha vissa standarder i 
åtanke när han designar en webbplats. Eftersom det har blivit vanligare att anpassa 
webbplatsen till olika skärmstorlekar så tycker han att erfarenheter och personliga 
aspekter väger mer och mer. På grund av hans erfarenheter blir det lättare för honom att 
känna av kundernas kunder, det vill säga målgruppen som leder till att han lättare kan 
leverera ett gott resultat. 

Enligt respondenten är färgsättningen viktig för de flesta kunder för att ge webbplatsen 
rätt intryck. I vissa fall erbjuder respondenten avvikande förslag i de fall han anser att 
hans kunder borde exponera sig annorlunda. Kunden brukar ge genomgripande riktlinjer 
att förhålla sig till men oftast får respondenten friheten att designa som han vill. På 
grund av detta blir kunderna vanligtvis nöjda med resultatet som han levererar. 

För att uppnå en enhetlig design är det viktigt att använda sig av färgerna från kundens 
grafiska identitet, men det är naturligtvis något som varierar från kund till kund. Det kan 
vara så att respondenten får specifika riktlinjer från kunden som inte hänger ihop med 
den grafiska identiteten. Han utgår i första hand från kundens grafiska identitet när 
färgerna skall bestämmas, men det beror alltid på kundens önskemål och behov i 
förhållande till den befintliga grafiska identiteten. Med hjälp av ett gemensamt samspråk 
med kunden leder det till att de tillsammans tar fram en enhetlig design. 

När respondenten jobbar med kontrast beror detta på målgruppen och vem som skall 
besöka webbplatsen. Enligt respondenten så har de på företaget gjort webbplatser som är 
riktade till personer med funktionsnedsättning där det krävs maximal läsbarhet och då 
anpassar de webbplatsen efter det. Respondenten låter kontrasten växa in i den grafiska 
utformningen på webbplatsen. Det är naturligtvis viktigt att ha tillgängliga och korrekt 
anpassade webbplatser men det är inte alltid svart på vitt vad som gäller. 

Vid val av typsnitt så finns det vissa kriterier respondenten har vid utformningen av en 
webbplats. Först och främst gäller det att ha ett typsnitt som är anpassat och tillgängligt 
för alla besökare och därefter väljs typsnittet utefter webbplatsens tänkta identitet och 
stil. Teckensnittet ska enligt respondenten vara läsbart och ge besökaren ett trivsamt 
välkomnande. När det gäller brödtext så försöker respondenten hålla sig till trogna, 
välkända och tillgängliga standardtypsnitt, men tar gärna ut svängarna för rubriker. Det 
som respondenten oftast använder för detta är ”Google fonts” som i nuläget finns 
tillgängligt för alla besökare. 

När det gäller layout så försöker respondenten begränsa exponeringen utav information i 
den mån det går samtidigt som han ser till att ha relevant information utan att besökaren 
behöver leta sig fram för mycket på webbplatsen. Det som är av vikt är att se hur 
informationsrik webbplatsen bör vara, då kan det antingen handla om ett, två eller tre 
spalter. Det som respondenten också påpekar är att det är viktigt att ge webbplatsen 
”luft” för att besökaren inte ska känna att det är för rörigt. Respondenten försöker hålla 
en jämn balans med innehållet och tomma ytor så att webbplatsen får ett estetiskt högt 
värde och samtidigt som han ser över målgruppen för att möta deras förväntningar. 
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Vid användning av bildmaterial till webbplatsen försöker respondenten förklara till 
kunderna vikten av bra bilder tidigt i projektet. Han menar att en bra fungerande 
webbplats snabbt kan få ett betydligt sämre värde vid användning av dåligt eller felaktigt 
bildmaterial. Vidare betonar respondenten att kvalitet och motiv av en bild är det absolut 
viktigaste i en kombination och det är det han utgår ifrån vid val av bilder. 

Vidare utgår respondenten alltid från att webbplatsens användargränssnitt skall vara 
lättanvänt men detta beror till stor del på målgruppen och vilka behov de har. Enligt 
respondenten brukar företaget använda sig av interna användbarhetstester och sedan 
samlar de in feedback som de informerar till kunden för ytterligare feedback. Dem 
upprätthåller även en diskussion med kund och gör en egen intern utredning för att ta 
reda på målgruppen till den tänkta webbplatsen. Detta är viktigt med tanke på startsidan 
för att se till så att besökaren känner sig trygg med vad han/hon ser och har tydliga 
riktlinjer för att besökaren skall finna informationen den söker. 

”Less is More” är ett begrepp respondenten har i åtanke för ett bra förstaintryck. Det är 
viktigt att filtrera irrelevant information och fokusera istället på den viktigaste och 
grundläggande information som kunden vill exponera i sin verksamhet.  Vidare har de 
interna copywriters på företaget Xelera som lägger stor vikt på läsbarheten för 
webbplatser och ger kunderna tips och stöd för hur de ska formulera sin information. 
Respondenten betonar vikten av att filtrera rätt information och ge besökaren möjlighet 
att fördjupa sig i den, istället för att trycka ihop mycket text som ger besökaren en 
avskräckande känsla. 

Enligt respondenten är det viktigt med navigering och genom att jobba sig fram till en 
struktur som är kompakt, tillgänglig samt har möjlighet till fördjupning leder han 
besökaren till rätt plats på sidan. Därför strävar han efter att menyn på webbplatsen är 
tillgänglig. Det ska finnas lagom med menyalternativ i huvudmenyn och det ska ge 
besökaren möjlighet att gräva sig djupare i strukturen i undermenyer. Dessutom är det 
viktigt enligt respondenten att visa för besökaren var han befinner sig på webbplatsen 
för att inte gå vilse i strukturen. Detta beror naturligtvis på målgruppen men även till 
webbplatsens storlek.  
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5 Analys och resultat 
I detta kapitel kommer vi att analysera den insamlade empirin genom att sammanställa 
delar av teorin för att sedan jämföra den med de resultat vi har fått ut av enkäterna och 
intervjuerna. Det viktigaste kommer sedan att kort sammanfattas utefter vad vi ansett att 
majoriteten av respondenterna har uppgett. 

5.1 Arbetserfarenhet, utbildning och kunder i praktiken 
Enkäten (Tabell 1) visar att huvudparten av de deltagande har 6 år eller mer 
arbetserfarenhet. Detta innebär att majoriteten av de svar vi fått, är svar utifrån flera års 
erfarenhet i arbetsrutinerna. Enkätundersökningen (Figur 4) visar att 51 procent av de 
medverkande har högskola eller universitet som utbildning. För enkätundersökningen 
innebär det att majoriteten av de deltagande har med stor sannolikhet stött på teorier 
kring utformningen av en webbplats. 

Enkätundersökningen (Tabell 2) har visat att kunderna är till en stor del med och 
bestämmer under designprocessen av en webbplats samt att de inte får utforma 
webbplatsen helt på egen hand (Tabell 3). Detta bekräftar för oss att webbdesignerns 
påverkas i stor grad utav kunderna vilket också påverkar användbarheten och det 
estetiska på webbplatsen. 

5.2 Grafisk design för webbplatser i teorin och praktiken 
Det är av stor betydelse att vara noggrann med färgvalen vid utformning av en 
webbplats då tio procent av alla män är färgblinda. Som webbdesigner bör det försäkras 
att inte göra det svårt för användaren att urskilja texten från bakgrunden (Lynch & 
Horton, 2008). Enkätundersökningen (Tabell 4) bekräftade att färgvalet för en webbplats 
är av stor vikt för webbdesigners då 80 procent av de medverkande instämde helt på att 
färgvalet är viktigt att tänka på. Undersökningen (ibid.) visar också att majoriteten av de 
medverkande tycker att färgblindhet bör beaktas vid valet av färger. 

Färgsättningen har betydelse för webbplatser. Färg är en av flera faktorer som ger 
webbplatsen en identitet, framhäver innehållet och kan ses som en kommunikativ signal 
(Lundhem, 2002). Enkätundersökningen (Tabell 4) visar att 77 procent anser att färgerna 
för en webbplats ska återspegla företagets ansikte utåt, vilket betyder att färgerna bör 
stämma överens med företagets grafiska identitet. Enligt respondent 1 (4.2.1) utgås det 
alltid från företagets grafiska identitet när färgerna bestäms. Detta bekräftar vikten av att 
använda färgerna från den grafiska identiteten. Respondent 2 (4.2.2) menar att färgerna 
från den grafiska identiteten bör användas men att det beror på kunden och att det kan 
förekomma att kunden ger specifika riktlinjer som inte har något med den grafiska 
identiteten att göra. 

Kontrast attraherar mänskliga ögat och skapar energi. Kontrast leder till att ögat dras till 
det ljusaste partiet i en mörk bild, ger liv och skapar spänning för något som kan anses 
enformigt (Bergström, 2007). Användningen av kontrast har en regel som säger att 
kontrast ska vara så kraftfullt att användaren med säkerhet lägger märke till den. Välvald 
kontrast gör att begripligheten hos en bild ökar vilket gör den mer intressant att titta på. 
En rubrik är endast av värde om den skiljer sig tydligt från resten av texten (Molich, 
2002). 

Enkätundersökningen (Tabell 5) visar att webbdesigners instämmer att kontrast gör en 
webbplats mer attraktiv. Undersökningen visar att majoriteten av de medverkande håller 
med om att en stor rubrik fångar användarens uppmärksamhet. Detta bekräftar att 
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webbdesigners har i åtanke att kontrast ska vara så kraftfullt att användaren med 
säkerhet lägger märke till den. Respondent 1 (4.2.1) menar att kontrasten ligger i bilder, 
då bilder säger mer än tusen ord. 
 
Pettersson (2004) anser att styrkekontrast skapas genom att använda olika mörka och 
ljusa partier men på teckensnitt används det genom att använda en kraftigare variant för 
att på så vis framhäva vissa delar i en text. Molich (2002) hävdar att om kontrast inte 
används varsamt sker något som kallas för översignalering. Översignalering innebär att 
användaren möts av många signaler samtidigt och blir förvirrad. Därför ska kontrast 
endast användas om den hjälper användaren att förstå budskapet bättre (ibid.). 

Respondent 1 (4.2.1) påpekar vikten av att skapa en hög kontrast mellan text och 
bakgrund för att göra texten mer synlig. Enligt respondent 2 (4.2.2) beror kontrasten på 
målgruppen. Respondenten menar att det har gjorts webbplatser som är riktade till 
personer med funktionsnedsättning där maximal läsbarhet har varit ett krav och har 
utefter det anpassat webbplatsen. Enkätundersökningen (Tabell 5) visar att 41 procent av 
de medverkande, inte tycker att blandning av teckensnitt på en webbplats är något som 
användare gillar. Detta bekräftar för oss att webbdesigners är medvetna om 
översignalering, vilket betyder att de använder kontrast varsamt för att undvika att göra 
användaren förvirrad. 

En av grunderna i en webbplats är strukturen. Strukturen bestäms tidigt i designarbetet 
och anger hur webbplatsen ska disponeras, vilka val besökaren ska göra och vilka val 
som ska följa med. Strukturen kan vara enkel och lättöverskådlig eller djup och svår att 
överblicka (Bergström, Karlsson & Parmenvik, 2009). De grundläggande delarna som 
ingår i en layout varierar beroende på om det skall användas till tryck eller webb, men 
de har gemensamma grunder som ska ingå för en lyckad layout. Formgivaren står inför 
olika val i layouten, några av dessa är om layouten ska vara: symmetrisk, asymmetrisk, 
statisk eller dynamisk (Koblanck, 2003). 

Enligt enkätundersökningen (Tabell 7) är 79 procent överens om att inte fylla ut varenda 
liten del av skärmen. Detta betonar att respondenterna är väl medvetna om hur en lyckad 
layout skapas. Vidare svarade 68 procent av respondenterna (ibid.) att vänsterjustering 
av långa textstycken är att föredra, vilket också påpekar att respondenterna är medvetna 
om hur det ska disponeras med innehållet. Vid frågan om det använder sig av 
symmetrisk eller asymmetrisk layout svarade 57 procent (Tabell 8) att symmetrisk 
layout är den layout de använder mest, vilket visar att respondenterna tycker mer om en 
balanserat layout som även anses vara formellt. Vidare i enkäten har vi ställt frågan om 
vilken layout som används mest, statisk eller dynamisk. Respondenterna svarade 63 
procent (Tabell 9) på dynamisk layout vilket påpekar att respondenterna tar hänsyn till 
de olika skärmar och webbläsare som finns. 

Respondent 1 (4.2.1) utgår från klientens grafiska identitet när layout bestäms och enligt 
honom skall det användas mer bilder och mindre text. Respondent 2 (4.2.2) anser 
däremot att bara relevant information skall finnas på webbplatsen och att det är av vikt 
att hålla jämn balans med innehållet och tomma ytor samtidigt som han ska försöka hitta 
målgruppens förväntningar för webbplatsen. Undersökningen visar att respondenterna är 
medvetna om layouten och dess användning på en webbplats. Däremot ser vi tydligt att 
de har olika tankesätt på hur de tillämpar en layout. 

Det bör användas bilder för speciellt och medvetet ändamål. Bilder skapar en specifik 
sinnesstämning som utmärker webbplatsen genom att bilderna har en särskild karaktär. 
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Det ska inte finnas bilder bara för dekorativa syften utan bilder ska användas i ett 
bestämt sammanhang för att undvika att skapa irritation och förvirring hos användaren 
(Hansson, Kristiansson & Palmquist, 2004). 

De flesta av respondenterna i enkätundersökningen (Tabell 10) har svarat att de oftast 
använder bilder för utseendets skull. Detta visar att de webbdesigners som har 
medverkat i enkätundersökningen har någorlunda varierande uppfattningar kring 
användandet av bilder på en webbplats. Att respondenterna använder bilder för enbart 
utseendets skull leder till att det förvirrar och irriterar användarna. Detta sänker 
användbarheten eftersom webbplatsen fylls ut med bilder som inte har något med 
webbplatsen att göra och användaren tappar även förtroendet för webbplatsen. 

Vidare i undersökningen har respondent 1 (4.2.1) tagit upp vikten av bilder. Han menar 
att det ska läggas ner stor vikt vid val av rätt bild och att bildens utseende spelar större 
roll än budskapet. Respondent 2 (4.2.2) har däremot påpekat att användningen av dåligt 
eller felaktigt bildmaterial kan resultera i att webbplatsens värde kan försämras 
betydligt. Han betonar att en kombination av kvalitet och motiv av en bild är det absolut 
viktigaste och det är det han utgår ifrån vid val av bilder. Respondent 1 (4.2.1) har inte 
teorin i åtanke vid användningen av bilder då utseendet går före budskapet enligt honom. 
Att använda en bild för endast utseendets skull kommer med stor sannolikhet förvirra 
och irritera användaren eftersom bilden inte har något att göra på webbplatsen. 

Typografi är konsten att använda typsnitt, alfabetet och dess hjälptecken för att utforma 
bilder av ord som underlättar för läsaren (Hansson, Kristiansson & Palmquist, 2004). Av 
samtliga respondenter som svarade på enkätfrågorna (Tabell 6) tyckte 76 procent att 
teckensnitt har stor betydelse på en webbplats vilket framhäver att respondenterna har 
koll på teckensnittets betydelse på en webbplats. 

Enligt Koblanck (1997) passar antikvor till långa textstycken då denna typsnittsfamilj 
har utformats för att göra det lätt för ögat att följa en textrad och ge god läsbarhet. Till 
skillnad från antikvor passar linjärer utmärkt till rubriker (ibid.) och enligt Hansson, 
Kristiansson och Palmquist (2004) ska stilar som fångar uppmärksamhet användas till 
rubriker. Enkätundersökningen (Figur 5) har visat att majoriteten av respondenterna 
använder linjärer till både brödtext och rubriker och detta är något som skiljer sig från 
vad teorin säger. Att använda linjärer till brödtext försvårar läsbarheten vilket i sin tur 
försämrar användbarheten på webbplatsen. 

De respondenter som har svarat ”beror på” (Figur 5) och skrivit med fritext har förklarat 
att de tänker på utseende och att det skall vara enhetligt med övrig design på 
webbplatsen eller att det typsnitt som används redan finns i den grafiska identiteten. 
Detta påvisar att de flesta av respondenter inte tänker på vilken typsnittsfamilj som ska 
användas till vilken textdel och går efter teckensnittets utseende före läsbarheten. 
Respondent 1 (4.2.1) har under intervjun påpekat att han alltid använder sig av raka och 
stilrena teckensnitt, vilket kan tyda på att det handlar om linjärer. Medan respondent 2 
(4.2.2) lägger vikt på läsbarheten och håller sig till de välkända och tillgängliga 
standardtypsnitten till brödtext samt gärna använder sig av lite avvikande typsnitt till 
rubriker. Svaren från intervjuerna gav oss insikt om att det är olika tankar kring 
användningen av typsnitt för en webbplats. 

Sammanfattningsvis framhävde enkätundersökningen (Tabell 11) att valet av yta var av 
störst vikt enligt de medverkande. Därefter kom färg, typsnitt och sist valet av bilder. 
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5.3 Webbanvändbarhet i teorin och praktiken 
Nielsen (2003) hävdar att användbarhet är ett kvalitetsattribut som bedömer hur 
lättanvänt ett användargränssnitt är. Användbarheten är definierad utefter fem 
kvalitetskomponenter, läsbarhet, effektivitet, minnesvärdhet, felhantering och 
tillfredsställelse. Läsbarheten innebär hur lätt det är för användaren att utföra uppgifter 
för första gången de besöker webbplatsen. Enligt Molich (2002) är det inte tillräckligt att 
tekniken fungerar på webbplatsen. Användarna ska kunna begripa hur webbplatsen 
används. Grafik och tjusiga färger är ingen garanti för användbarhet, men erbjuder större 
möjligheter att skapa en användbar kommunikation (ibid.). 

Enkäten (Tabell 12) visar att 67 procent designar webbplatsen så att den ska vara så 
användbar som möjligt. Att designa webbplatsen så att även förstagångsbesökaren ska 
kunna använda den har enligt enkätundersökningen (ibid.) visat att det inte är en prioritet 
bland de medverkande. Detta verifierar att kvalitetskomponenten läsbarhet inte är något 
som dem beaktar. Däremot har undersökningen (Tabell 12) framhävt att de 
medverkande föredrar användbarhet före utseendet. Detta stämmer överens med teorin: 
att även om grafik och attraktiva färger kan öka användbarheten är det ingen garanti. 

Enligt enkätundersökningen (Tabell 12) är det inte vanligt att det görs 
användbarhetstester. Respondent 1 (4.2.1) hävdar att han inte utför användbarhetstester 
men använder en mall som gör så att användbarheten alltid är bra. Detta visar på att 
respondenten inte vet om webbplatsen är användbar då det är användarna som avgör 
webbplatsens användbarhet. Enligt respondent 2 (4.2.2) görs interna användbarhetstester 
där det samlas in feedback som informeras till kunden för ytterligare feedback. 
Sammanfattningsvis visar detta att respondenterna är medvetna om användbarhetens 
betydelse men att de inte direkt vet hur användbarhet ska uppnås. 

För att kunna skapa en bra webbplats måste webbdesignern ha ordentliga kunskaper om 
de människor som kommer att använda webbplatsen (Molich, 2002). Att förstå 
användarna, deras situation och förmågor är avgörande för att göra en användbar 
webbplats. Vi kan inte läsa användarnas tankar och får istället ta till olika metoder för att 
försöka fånga vilka de är och hur de tänker (Sundström, 2005). 

Flertalet av de medverkande i enkätundersökningen (Tabell 13) tycker det är viktigt att 
ta reda på vilka personer webbplatsen ska vända sig till och varför webbplatsen skapas, 
innan den börjar designas. Detta ger webbdesignern information om vilka användare 
som utgör målgruppen och kan på så sätt skapa en bättre webbplats. Undersökningen 
(ibid.) visar också att majoriteten av respondenterna undersöker liknande webbplatser 
för att på så sätt få fram det typiska utseendet för webbplatsen. Detta är en av flera 
metoder för att fånga vilka användarna är och hur de tänker. 

Enligt respondent 1 (4.2.1) är kunderna oftast medvetna om vilken målgrupp 
webbplatsen ska rikta sig till och det är inte något som han lägger så mycket fokus på. 
Respondent 2 (4.2.2) menar att webbplatserna skapas alltid utefter målgruppen och vilka 
behov de har. Ännu en gång visar det på hur webbdesignerns har olika tankesätt som 
inte alltid stämmer överens med teori. 

Startsidan är viktig för förstagångsbesökaren. Den ska visa vad webbplatsen tjänar för 
syfte så att besökaren vet från start om den har hamnat rätt eller om webbplatsen inte 
uppfyller besökarens syfte. Startsidan bör vara någorlunda olik de övriga sidorna på 
webbplatsen men ändå ha samma stil (Nielsen, 2001). 
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Enkätundersökningen har visat att 55 procent av respondenterna tycker att första 
intrycket av en webbplats är avgörande i fall besökaren stannar eller inte och 54 procent 
håller med påståendet att när de designer startsidan så vill de att den ska svara på frågan 
”Vad tjänar den här webbplatsen för syfte?” (Tabell 14). Detta betonar att majoriteten av 
respondenterna är medvetna om startsidans påverkan och samtidigt skapar startsidan 
utefter teorins principer. 

Det är inte så stor prioritet på att lägga ner extra mycket eftertanke på startsidan än på 
resterande sidor på webbplatsen där 38 procent instämmer delvis på den frågan (Tabell 
14). Enkätsvaren poängterar att respondenterna är medvetna om startsidans påverkan 
men att det inte läggs mer så stor eftertanke vid utformningen av startsidan. Majoriteten 
av respondenterna ansåg att logotypen bör vara extra synlig på startsidan (ibid.), vilket 
bekräftar att respondenterna har förståelse om logotypen och dess betydelse men att det 
inte läggs så stor vikt när den ska framhävas. 

Den synligaste ytan på webbplatsen är längst upp och är en säker yta som kommer vara 
synlig för samtliga besökare. Det är där det bör finnas störst fokus på startsidan (Lynch 
& Horton, 2008). Enkätundersökningen (Tabell 14) har visat att majoriteten av 
respondenterna inte alls fokuserar sig på sidhuvudet och är ovetandes om betydelse den 
har. 

Enligt respondent 1 (4.2.1) är startsidan och första intrycket viktigt. Hans metoder för en 
lyckad startsida är att använda sig av stora bilder som drar till sig uppmärksamhet.  
Respondent 2 (4.2.2) lägger ner stor vikt på helheten av startsidan och tycker det är 
viktigt att fokusera sig på den viktigaste och grundläggande informationen som kunden 
vill exponera i sin verksamhet. ”Less is More” är ett begrepp han har i åtanke för ett bra 
förstaintryck. Båda respondenterna ansåg startsidan och första intrycket som viktigt 
vilket teori även påpekat. 

Det är av stor betydelse att granska läsbarheten när en webbplats designas då det 
påverkar användbarheten mest. Det finns några grundläggande regler som hjälper 
läsbarheten: att använda färger som uppnår hög kontrast gentemot bakgrunden, 
bakgrunden ska vara enfärgad, lämpligt stora teckensnitt och att texten måste vara 
stillastående utan några animeringar. Det är också av stor betydelse att vänsterjustera 
text och undvika användningen av enbart versaler vid längre textstycken. Dessa 
grundläggande regler underlättar läsningen och ökar användbarheten för människor med 
nedsatt syn (Nielsen, 2001). 

Enligt enkätundersökningen (Tabell 15) tycker 93 procent att det inte är lämpligt att 
använda endast versaler för att öka läsbarheten. Respondenterna förstår även om att läsa 
på en skärmen är svårare än att läsa i en bok och animerad text är inget de använder sig 
av (ibid.). Länkar bör enligt respondenterna ha en avvikande färg om de finns i texten 
(Tabell 15). Det har visat sig att 39 procent av de medverkande instämmer delvis om att 
mycket fokus bör läggas ner på att granska läsbarheten (ibid.). Resultaten kring läsbarhet 
visar att respondenterna innehar bra kunskap om läsbarhet och dess betydelse på en 
webbplats. 

Det skall användas ett webbspråk som grundar sig på att ha korta textspalter (Bergström, 
Karlsson & Parmenvik, 2009). Sundström (2005) betonar detta och hävdar att det ska 
användas ett webbspråk vilket betyder att det ska skrivas så enkelt som möjligt. 
Respondent 1 (4.2.1) tycker att vikten för läsbarheten ligger i att stava rätt samt att inte 
ha långa textstycken. Dessutom påpekar han att texten skall delas i spalter och att det 
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skall användas tydliga rubriker för att öka läsbarheten. Enligt respondent 2 (4.2.2) har 
företaget han jobbar på interna copywriters som arbetar med läsbarheten för deras 
projekt. Dessutom ger de kunder tips och stöd för text de vill ha med på webbplatsen. 
Respondenten betonar betydelsen av att filtrera rätt information och ge besökaren 
möjlighet att fördjupa sig i den, istället för att trycka ihop mycket text som ger 
besökaren en avskräckande känsla. Respondenterna i intervjuerna bekräftar det teorin 
säger om att använda sig av ett webbspråk. 

Navigationen på webbplatsen är det som ger användaren möjlighet att ta sig från sida till 
sida. En välgjord navigation gör att användaren så småningom lär sig webbplatsens 
ordning och förstår hur den är uppbyggd som leder till att användaren blir en mycket 
effektivare brukare av webbplatsen (Sundström, 2005). Enkätundersökningen (Tabell 
16) visar att 84 procent anser navigeringen vara viktig för att leda besökaren till rätt 
plats på sidan. Enligt respondent 1 (4.2.1) bör navigeringen vara tydlig och det bör inte 
användas ”rörliga blippande grejer”. Respondent 2 (4.2.2) menar att navigering är 
viktigt, det ska finnas en struktur som är kompakt och tillgänglig som leder besökaren 
till rätt plats på sidan. 

Det finns flera sätt att vägleda användarna så att de hittar rätt och ett av dem är med 
hjälp av navigeringsverktyg. Navigeringsverktygen ska vara lätta att förstå och logiskt 
placerade. I vissa fall kan en enkel text vara effektivast, ibland en ikon och kanske till 
och med ett samspel av text och bild. Det finns olika former av navigeringsverktyg: bild, 
metafor, ikon, text eller knapp (Bergström, Karlsson & Parmenvik, 2009). 

När det gäller navigeringsverktygen har enkätundersökningen (Tabell 16) visat att 
användningen av ikoner eller bilder för att underlätta navigering är inte ett självklart val.  
Flerparten av de medverkande instämmer delvis att de använder ikoner eller bilder för 
navigering. Vidare visade undersökningen (ibid.) att majoriteten instämmer delvis när 
det gäller att bara använda text för navigering. Detta bekräftar för oss att 
navigeringsverktyg som ikoner eller bilder används men att det inte alltid är ett självklart 
val och bara text kan ibland vara det självklara valet. 

Understruken text är det bästa sättet att visa länkar och webbdesignern bör hålla sig till 
standardfärgerna som är blått för obesökta länkar (Nielsen, 2001). När vi frågade 
webbdesigners vilken färg de använder mest för länkar har enkätundersökningen (Tabell 
16) visat att 69 procent går ut efter den grafiska identiteten när de bestämmer länkfärg 
där det menas att de anpassar länkfärgen efter webbplatsens övriga delar så att det ska 
passa in. Endast 31 procent svarade att de använder blå färg för länkar. Den blåa färgen 
är inte ett självklart val i praktiken. 

5.4 Resultatsammanfattning – Enkäter och Intervjuer 
Delfråga 1: Hur ser webbdesigners på grafisk design vid utformningen av en 
webbplats? 

• Färgen är viktig och bör tänkas igenom när en webbplats designas. 
• Färgen ska återspegla kundens ansikte utåt för att ge webbplatsen rätt 

intryck. 
• Färgblindhet är viktigt att tänka på när färgerna väljs. 
• Kontrast gör en webbplats mer attraktiv. 
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• Storlekskontrast kan användas för att fånga uppmärksamhet hos en 
användare. 

• Kontrast bör enligt webbdesigners användas varsamt för att inte förvirra 
användaren. 

• Bilder kan användas för att skapa kontrast eftersom bilder säger mer än 
tusen ord. 

• Teckensnittet har en stor betydelse på en webbplats 
• Majoriteten av respondenterna anser att linjärer bör användas till både 

rubriker och brödtext 
• Tomma ytor på en webbplats är viktigt för att förstärka fokus på det som är 

betydelsefullt och behålla en jämn balans mellan innehåll och tomma ytor. 
• Långa textstycken ska vänsterjusteras 
• Ett symmetriskt upplägg på en webbplats är att föredra. 
• Dynamisk layout bör användas för att automatiskt anpassa webbplatsen till 

besökarens skärmstorlek och webbläsare. 
• Flerparten instämmer delvis om att bilder bör användas för utseendets 

skull. 
• Bilder som väcker känslor hos användaren bör användas 
• Bilder bör användas i informationssyfte 
• Bilder bör ge en verklig uppfattning av en produkt eller tjänst 
• Majoriteten av respondenterna lägger ner störst vikt på valet av yta när en 

webbplats designas. 

Delfråga 2: Hur ser webbdesigners på webbanvändbarhet vid utformningen av en 
webbplats? 

• Användbarheten prioriteras före det estetiska på webbplatsen 
• Förstagångsbesökarna på webbplatsen är viktiga att fokusera sig på 
• Användbarhetstester är inte vanligt 
• En webbplats kommer inte att överleva om den inte är användbar 
• Viktigt att ta reda på varför webbplatsen skapas innan den utformas 
• Större delen av respondenterna anser det är viktigt att vet vilka personer 

webbplatsen ska riktas sig till. 
• Betydelsefullt att undersöka liknande webbplatser för att ta fram det 

karakteristiska utseendet för målgruppen. 
• Större delen av respondenterna ser startsidan som viktigare än resterande 

sidor på webbplatsen. 
• Första intrycket av en webbplats är avgörande för om användaren stannar 

eller inte. 
• Majoriteten av respondenterna anser att startsidan bör svara på frågan ”vad 

tjänar den här webbplatsen för syfte” 
• Logotypen bör vara extra synlig på startsidan 
• Versaler ska undvikas vid längre textstycken 
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• Animerad text ska undvikas 
• Länkar bör ha en avvikande färg 
• Läsbarheten är essentiell och bör granskas när webbplatsen utformas.  
• Majoriteten av respondenterna är medvetna om att det är svårare att läsa på 

en skärm än i en bok. 
• Navigeringen är betydelsefullt vid utformningen av en webbplats 
• Menyn bör markera var användaren befinner sig på webbplatsen 
• Ikoner eller bilder kan användas för att underlätta navigering   
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6 Diskussion och slutsatser 
I detta kapitel kommer vi att svara på huvudfrågan. Här presenteras de tankar, åsikter 
och slutsatser vi har kring ämnet och huvudfrågan som sedan avslutas med en 
utvärdering av resultaten och metoden vi använde oss av. 

6.1 Slutsats 
Huvudfråga: Hur kan grafisk design användas för att öka användbarheten på en 
webbplats? 

Utifrån analys av teorierna och den empiriska undersökningen har slutsatser framställts 
om hur webbdesigners skall använda grafisk design för att öka användbarheten på en 
webbplats. 

Vår undersökning har visat att flerparten av de medverkande har 6 år eller mer 
arbetserfarenhet. Detta innebär att deras tankesätt har mycket att göra med hur det 
vanligtvis ser ut på en arbetsplats som webbdesigner. Majoriteten av respondenterna är 
utbildade och har utbildning på högskola eller universitet vilket kan tyda på att de är 
någorlunda insatta i respektive teorier. Däremot har det visat sig att alla teorier inte följs 
till punkt och pricka utan de medverkande går även på känsla. 

Kunderna är till en stor del inblandade i designprocessen av en webbplats, vilket lutar åt 
att det kan påverka slutresultatet. Genom att en kund påverkar webbdesignerns 
utformning kan det leda till att webbplatsen blir mindre användbar. Detta på grund av att 
kunderna oftast inte är insatta i hur en användbar webbplats bör se ut och kan därför 
komma med förslag som påverkar användbarheten negativt. Däremot kan kunderna 
komma med önskemål men webbdesigners bör inte ta hänsyn till dessa om det anses 
försämra användbarheten. 

Färgerna för en webbplats har visat sig vara av stor vikt för webbdesigners, vilket även 
teorin bekräftar. Utefter de medverkande i undersökningen är det vanligt att använda 
färgerna från företagets grafiska identitet. Detta är ett utmärkt sätt att stärka varumärket 
och använda samma enhetliga färger på alla informationsbärare. Besökarna kommer att 
känna sig hemma på webbplatsen om färgerna stämmer överens med kundens identitet 
vilket kommer att öka förtroendet för webbplatsen. Förtroendet för en webbplats är av 
stor vikt. Om användarna inte har något förtroende går de vidare till konkurrenterna och 
där blir webbplatsen av ingen nytta vilket enligt teori inte är en användbar webbplats. 

Kontrast kan öka läsbarheten, vilket är en av flera kvalitetskomponenter för 
användbarhet. Att använda mörka färger mot ljusa kan synliggöra olika aspekter av en 
webbplats. Kontrast kan markera var besökaren ska börja läsa och synliggöra 
navigeringen. Detta gör webbplatsen mycket mer effektiv och användaren sparar tid på 
att försöka hitta vilket bidrar till att webbplatsen blir mer användbar. 

Enligt undersökningen lägger webbdesigners inte ner så stor vikt på att välja rätt typ av 
teckensnitt. Att välja rätt teckensnitt till långa textstycken på en webbplats är ytterst 
viktigt, då det inte går lika snabbt att läsa på en skärm som i en bok. Att teckensnittet för 
en brödtext är av teckensnittsfamiljen antikva verkar inte vara något som webbdesigners 
prioriterar och därför bör detta ses över för att underlätta läsningen för användaren. 

För att göra en webbplats mer användbar kan webbdesigners använda antikvor för längre 
textstycken. Antikvor bidrar till att användare får ett bättre flyt när de läser vilket ökar 
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läsbarheten som i sin tur ökar användbarheten. Antikvor har länge varit det självklara 
teckensnittet och är i dagens samhälle vanligast för brödtext. På grund av vanan att hela 
tiden se antikvor leder det till att vår perception får svårigheter att uppfatta linjärer vid 
längre textstycken. Linjärer börjar få en allt större plats i samhället vilket med tiden kan 
leda till att linjärer blir det självklara valet. En användare kommer med stor sannolikhet 
att sluta läsa om texten är svårläst. En svårläst text är inte till någon nytta oavsett 
innehåll. Det är på grund av detta som läsbarheten är en viktig komponent i 
utformningen av en användbar webbplats. 

Undersökningen har visat att webbdesigners anser att valet av yta är av störst vikt. 
Fördelningen av yta är mycket viktigt för att göra ett bra förstaintryck. Används ytan på 
ett effektivt sätt, leder det till att besökaren lättare kan hitta på webbplatsen. Finns det en 
bra struktur på webbplatsen ökar det chanserna till att besökaren hittar mycket snabbare, 
vilket bidrar till ökad användbarhet eftersom användaren blir effektivare och slipper 
lämna webbplatsen på grund av otålighet. 

Bilder bör användas sparsamt. Om det finns en bild på webbplatsen ska den vara av 
betydelse. Användare blir förvirrade om bilden inte har en koppling till webbplatsen och 
därmed sjunker förtroendet för webbplatsen. Teorin kring användbarhet säger att bilder 
bör undvikas då det tar längre tid för en webbplats att ladda, detta stämmer inte helt och 
hållet med hur det ser ut idag. Idag är det allt vanligare med en snabb uppkoppling där 
bilder laddas snabbare än vad ögat hinner se. 

Bilder kan dock vara ett problem för mobila enheter eftersom det har blivit allt vanligare 
att surfa över mobilen. Tekniken för mobila enheter är inte på samma nivå som en laptop 
eller stationär dator idag och webbdesigners bör därför tänka på att bilder ska kunna 
laddas kvickt eftersom användare blir otåliga efter 5-10 sekunder. Bilder kan användas 
för att förklara något och kan vara mycket effektivare än bara en enkel text. En 
kombination av bild och text är det ideala för att få användaren att förstå något. Bilder 
bör definitivt inte undvikas eftersom de kan bidra till att användaren blir en mycket 
effektivare brukare av webbplatsen. 

För att webbdesigners ska kunna lyckas med användbarheten vid utformningen av en 
webbplats är det betydelsefullt att utgå ifrån målgruppens behov och förväntningar. 
Även om det ska användas grafisk design för att framhäva företagets budskap eller 
information, är det i slutändan användarna webbplatsen skapas för. Undersökningen har 
visat att webbdesigners inte tar användbarhetstester på stort allvar. De är medvetna om 
vikten av en användbar webbplats men enligt undersökningen har det visat sig att 
användbarhetstester inte är en prioritet. Det enda sättet att veta om webbplatsen är 
användbar är om det görs användbarhetstester.  Därför är det viktigt för webbdesigners 
att hitta den rätta målgruppen och med hjälp av dem utforma den ideala webbplatsen. 

Vidare har vi kommit fram till att grafisk design och webbanvändbarhet är två delar som 
bildar en helhet. Det kan även ses som att webbanvändbarhet är beroende av grafisk 
design och kan göra det där lilla extra för att förmedla ett budskap på rätt sätt. I den 
empiriska undersökningen har det även visat sig att det finns en kunskapsskillnad bland 
webbdesigners. Även om högskoleutbildning finns eller om de är självlärda, så kan det 
finnas en risk att webbdesigners inte har hängt med i utvecklingen och därför kan ha 
olika uppfattningar eller erfarenheter om grafisk design och webbanvändbarhet. 

Sammanfattningsvis är det viktigt att hitta en balans mellan grafisk design och 
användbarhet. I dagens samhälle har användare höga krav på webbplatser och utan 



 

41 
 

grafisk design kan webbplatsen bli enformig och ointressant. En webbplats med en 
blandning av grafisk design och användbarhet skapar ett professionellt förstaintryck som 
därmed ökar användarnas förtroende för webbplatsen. 

Idag räcker det inte med att webbplats finns utan den måste vara unik för att sticka ut 
ifrån mängden. Det är därför viktigt för webbdesigners att förstå betydelsen av grafisk 
design och användbarhet. Utan det estetiska på webbplatsen finns det inte mycket 
utrymme för webbplatsen att sticka ut och vara unik samtidigt som användbarheten gör 
det mer möjligt för användaren att bli en effektivare brukare av webbplatsen. 

6.2 Diskussion och implikation 

6.2.1 Diskussion 
I vårt teoretiska underlag behandlas olika områden inom användbarhet och grafisk 
design. Dessa teorier ligger till grund för att bidra till en användbar och estetiskt 
tilltalande webbplats. Teorierna gav oss en tydligare kunskap om hur grafisk design kan 
bidra till en mer användbar webbplats. 

Med vår studie har vi kommit fram till att dessa teorier inte används till punkt och 
pricka. Ett tydligt exempel som analysen visar är att användbarhetstester inte är vanligt 
förekommande i praktiken. Detta tyder på att användbarhetstester inte prioriteras vid 
utformning av en webbplats. Enligt teorin för användbarhet är det viktigt att 
användarnas åsikter och perspektiv prioriteras. Genom att inte utföra 
användbarhetstester leder det till att användarnas åsikter och perspektiv bortses och 
användbarheten för en webbplats kan inte bevisas.  

Enigt teorin är det viktigt att använda rätt typ av teckensnitt till rätt textdel för att 
underlätta läsningen och därmed öka läsbarheten för en webbplats. Analysen visade ett 
annat tydligt exempel på att teorin inte följs då majoriteten av de webbdesigners som 
medverkade använde linjärer till både rubriker och brödtext. Teorin säger att antikvor 
bör användas till brödtext då det ger ögat ett bättre flyt vid läsning. Om denna teori 
uteblir kan det leda till försämrad läsbarhet samtidigt som det gör webbplatsen mindre 
användbar.  

Vidare har empirin visat att kunderna är inblandade i designprocessen. Genom att 
kunderna föreslår något som försämrar användbarheten konstaterar det till att teorin inte 
följs. Det är därför viktigt för webbdesigners att ha goda kunskaper för de teoretiska 
grunderna för att kunna avgöra om kundernas förslag försämrar användbarheten eller 
inte. I de fall där användbarheten försämras bör webbdesignern lyfta fram teorier som 
påvisar att förslaget försämrar webbplatsen. Genom att alltid tillgodose kundernas 
åsikter och förslag leder det till att webbdesignern uppfyller kundernas kortsiktiga 
behov, det vill säga det kunderna vill ha idag men som kanske inte är användbart. 
Däremot om webbdesignern går ut efter de teoretiska grunderna och tillgodoser 
webbplatsens behov kan det leda till att kunderna blir långsiktigt nöjda. Detta kan bidra 
till att användarna får en webbplats där de vill stanna kvar, det vill säga en användbar 
webbplats.  

Det finns risker att webbplatser blir dåligt utformade på grund av bristfällig kunskap och 
det är därför viktigt att skapa förståelse för teoriernas grunder för att uppnå en lyckad 
webbplats.  
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6.2.2 Implikation för målgruppen 
De slutsatser som vi har sammanställt i vår studie kan användas av webbdesigners, 
företag som utformar webbplatser, studenter och lärare. Slutsatserna kan ge dem 
kunskap om hur grafisk design kan göra webbplatser användbara. Målgruppen skapar 
sig kunskap om hur grafisk design och användbarhet tillsammans ger webbplatsen ett 
professionellt utseende. Vidare ger slutsatserna förståelse för hur viktigt det är att vara 
insatt i teorierna för att kunna utforma en webbplats där användarna är i fokus.  

6.3 Metod- och resultatutvärdering 
Metoden som valdes till studien var flermetodforskning. Anledning till detta var för att 
få in olika sidor av undersökningen för att förena de starka delarna hos kvantitativ och 
kvalitativ metod. Detta ger en bredare kunskap och ett mer tillförlitligt resultat. Fler 
metodforskningen har även gett oss en djupare förståelse för hur grafisk design och 
användbarhet förhåller sig till varandra och hur det uppfattas samt används i praktiken. 

Denna studie har fungerat bra i synnerhet vid genomförande av den empiriska 
undersökningen där enkäter och semistrukturerade intervjuer har genomförts. Enkäten 
har gett oss mätbara resultat för att se i vilken utsträckning webbdesigners använder 
teori när de arbetar i praktiken. Semistrukturerade intervjuer gav oss en djupare 
förståelse för hur webbdesigners arbetar med grafisk design och användbarhet vid 
utformningen av en webbplats. 

Det har tillämpats ett urval av litteratur och vetenskapliga artiklar för att samla in 
information till problemområdet för studien. Med hjälp av denna information har det 
skapats ett teoretiskt fundament. Det teoretiska fundamentet har gett oss en bättre 
förståelse och uppfattning om grafisk design och användbarhet, vilket var viktigt för att 
gå vidare med forskningen. 

Det har även skapats en välarbetad grund till att utforma frågor till enkäten och 
intervjuerna. Vid utdelning av enkäterna har vi skickat en inbjudande introduktion om 
enkätens syfte genom e-post tillsammans med en länk till den webbaserade enkäten. 
Även de semistrukturerade intervjuerna utfördes via e-post med samma introduktion. 
Dessa metoder har visat sig vara effektiva eftersom dem gav oss god respons. 

Enkätens resultat gav oss bredare kunskap om hur det ser ut i arbetslivet när en 
webbplats designas. Intervjuundersökningens resultat skapade en djupare förståelse för 
forskningsområdet. Detta gav en tydligare bild över respondenternas kunskaper och 
arbetssätt i praktiken samt skapade en förståelse för hur arbetssättet skiljer sig åt hos 
olika individer och företag. Därför blev båda metodundersökningar lärorika samt 
informationsgivande för studien. 

Till analysen tillämpades en jämförelse av teori och de resultat som genererades av den 
kvantitativa undersökningen samt att det tillämpades en reduktions-, struktur-, och 
visualiseringsprocess till den kvalitativa undersökningen. Genom reduktion har vi brutit 
ner data till det väsentliga för studien som vi sedan strukturerade för att skapa fram 
visualisering av den kvalitativa undersökningen. Genom att ha realiserat en 
genomgripande enkätundersökning samt en fördjupad intervjuundersökning parallellt, 
anser vi att vi har uppnått en välarbetad studie kring forskningsområdet. 

Under studiens gång har vi strävat efter trovärdig kunskap, reliabilitet och validitet. 
Trovärdig kunskap har skapats genom att grundligt ta fram all undersökning för både 
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teoretisk och empirisk insamling för att det skall kunna finnas en god anledning att 
skapa grund för studien. Vidare har kriterier för reliabilitet och validitet används för 
båda forskningsmetoder för att behålla en trovärdig, tillförlitlig samt verifierande 
information som har används under studiens gång. Detta har vi lyckats med genom att ta 
fram relevanta frågor till enkätundersökningen som besvarats av personer involverade i 
utformningen av en webbplats, det vill säga webbdesigners. 

Enkätundersökning gav i sin tur bra material och respons till studien. Dessutom gjordes 
intervjuer som också har tagits fram genom att ställa frågor utifrån den bearbetade 
teorin. Sammanfattningsvis har detta lett till bra och givande information som gav oss 
goda kunskaper i hur grafisk design kan användas för att skapa en användbar webbplats. 

6.4 Vidare forskning 
Studien har fokuserat sig på att ta fram slutsatser på hur grafisk design kan användas för 
att förbättra användbarheten. Studiens perspektiv har varit de teorier som finns kring 
grafisk design och användbarhet samt hur webbdesigners ser på detta område. På grund 
av våra avgränsningar så har inte användarens perspektiv undersökts och presenterats. 

Förslag till en fortsatt forskning kan vara att undersöka användarnas perspektiv om 
grafisk design och användbarhet på en webbplats. Detta skulle också kunna göras med 
hjälp av användbarhetstester som fortsätter med en intervju, för att kunna få en bredare 
bild av användarnas kriterier och behov. Användarnas perspektiv är viktigt avseende 
användbarheten eftersom det är användarna som kan avgöra webbplatsens användbarhet. 

Användarna kan komplettera denna studie eftersom det ger ett bredare perspektiv både 
från webbdesigners sida men också från de personer som kommer att använda 
webbplatsen. Detta kan i sin tur skapa kriterier som har bearbetats genom olika 
perspektiv för att stämma överens med dagens behov och förutsättningar.  
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8 Bilagor 

8.1 Enkätfrågor 
 

1. Hur länge har du jobbat som webbdesigner? 
 
(Ange endast ett svar) 

q Mindre än 1 år 

q 1 till 3 år 

q 3 till 6 år 

q 6 år eller mer 

 
2. Har du utbildning inom ditt yrke? 
 
(Ange endast ett svar) 

q Gymnasieutbildning 

q Fristående kurs 

q Folkhögskola 

q Högskola/Universitet 

q Självlärd 

 
       Om annat, ange: 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

3. Kunden är oftast involverad och bestämmer under designprocessen av en webbplats 
 
(Ange endast ett svar) 

q Stämmer helt 

q Stämmer delvis 

q Stämmer något 

q Stämmer inte alls 

q Vet ej/har ingen åsikt 

 

4. Som webbdesigner får jag fritt utforma webbplatsen som jag vill 
 
(Ange endast ett svar) 

q Stämmer helt 
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q Stämmer delvis 

q Stämmer något 

q Stämmer inte alls 

q Vet ej/har ingen åsikt 

 

Grafisk design 

 
Grafisk design eller grafisk formgivning handlar om användandet av färg, kontrast, teckensnitt, 
bilder och layout på saker och ting för att förmedla ett budskap. För denna undersökning ligger 
fokus på hur grafisk design används för webben. Därför ber vi er att ha webbplatser i åtanke när 
ni svarar på frågorna om Grafisk design. 
 
 

Färg 

 
 
 

5. Det är viktigt att tänka igenom färgvalet för en webbplats 
 
(Ange endast ett svar) 

q Stämmer helt 

q Stämmer delvis 

q Stämmer något 

q Stämmer inte alls 

q Vet ej/har ingen åsikt 

 

6. Färgvalet för webben ska återspegla företagets ansikte utåt 
 
(Ange endast ett svar) 

q Stämmer helt 

q Stämmer delvis 

q Stämmer något 

q Stämmer inte alls 

q Vet ej/har ingen åsikt 

 

7. Webbplatsen behöver inte använda samma färger som logotypen 
 
(Ange endast ett svar) 
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q Stämmer helt 

q Stämmer delvis 

q Stämmer något 

q Stämmer inte alls 

q Vet ej/har ingen åsikt 

 

8. Färgblindhet är viktigt att tänka på vid färgsättningen av en webbplats 
 
(Ange endast ett svar) 

q Stämmer helt 

q Stämmer delvis 

q Stämmer något 

q Stämmer inte alls 

q Vet ej/har ingen åsikt 

 

Kontrast 

 
 
 
 

9. Kontrast gör en webbplats mer attraktiv  
 
(Ange endast ett svar) 

q Stämmer helt 

q Stämmer delvis 

q Stämmer något 

q Stämmer inte alls 

q Vet ej/har ingen åsikt 

 

10. Användarens uppmärksamhet fångas av en stor rubrik 
 
(Ange endast ett svar) 

q Stämmer helt 

q Stämmer delvis 

q Stämmer något 
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q Stämmer inte alls 

q Vet ej/har ingen åsikt 

 

11. Användare gillar när man blandar teckensnitt på webbplatsen 
 
(Ange endast ett svar) 

q Stämmer helt 

q Stämmer delvis 

q Stämmer något 

q Stämmer inte alls 

q Vet ej/har ingen åsikt 

 

12. Det är bra att använda mörka färger mot ljusa 
 
(Ange endast ett svar) 

q Stämmer helt 

q Stämmer delvis 

q Stämmer något 

q Stämmer inte alls 

q Vet ej/har ingen åsikt 

 

Teckensnitt 

 

 
13. Jag tycker att teckensnitt har stor betydelse på en webbplats 
 
(Ange endast ett svar) 

q Stämmer helt 

q Stämmer delvis 

q Stämmer något 

q Stämmer inte alls 

q Vet ej/har ingen åsikt 
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14. Vilket teckensnitt använder du mest till rubriker: 
 
(Ange endast ett svar) 

q Arial  

q Helvetica 

q Verdana 

 
       Om annat, ange i textfältet: 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 
 

15. Vilket teckensnitt använder du mest till brödtext:  
 
(Ange endast ett svar) 

q Time new roman 

q Georgia 

q Cambria 

 
       Om annat, ange i textfältet: 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

Layout 

 
 
 
 
16. När jag designar en webbplats så försöker jag att fylla ut varenda liten del av skärmen 
 
(Ange endast ett svar) 

q Stämmer helt 

q Stämmer delvis 

q Stämmer något 

q Stämmer inte alls 

q Vet ej/har ingen åsikt 

 

17. Jag brukar vänsterjustera långa textstycken 
 
(Ange endast ett svar) 

q Stämmer helt 
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q Stämmer delvis 

q Stämmer något 

q Stämmer inte alls 

q Vet ej/har ingen åsikt 

 
 

18. Jag använder denna layouttyp mest: 
 
(Ange endast ett svar) 

q Symmetrisk layout 

q Asymmetrisk layout 

 

19. Jag använder mest en: 
 
(Ange endast ett svar) 

q Statisk layout (är samma för alla webbläsare, påverkas av skärmstorlek) 

q Dynamisk layout (anpassar sig till användarens webbläsare, anpassar sig till 
skärmstorlek) 

 

Bilder 

 
 
 
20. Jag använder bilder mest för utseendets skull 
 
(Ange endast ett svar) 

q Stämmer helt 

q Stämmer delvis 

q Stämmer något 

q Stämmer inte alls 

q Vet ej/har ingen åsikt 

 
21. Jag använder bilder mest i informationssyfte 
 
(Ange endast ett svar) 

q Stämmer helt 

q Stämmer delvis 

q Stämmer något 
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q Stämmer inte alls 

q Vet ej/har ingen åsikt 

 

22. Jag använder mig av bilder som väcker känslor hos användaren  
 
(Ange endast ett svar) 

q Stämmer helt 

q Stämmer delvis 

q Stämmer något 

q Stämmer inte alls 

q Vet ej/har ingen åsikt 

 

23. Jag använder mig mest av bilder som:  
 
(Ange endast ett svar) 

q .. ger en verklig uppfattning av produkten/tjänsten 

q .. visar så som det är i verkligheten 

q .. berättar något och kan användas för exempelvis reportage 

q .. är neutrala och kan användas som bakgrundsbild 
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24. Jag lägger ner mest vikt på valet av:  
(Svara efter prioritering, 1 som du prioriterar först och 4 som du prioriterar sist) 
 
(Ange endast ett svar per fråga) 

 1 2 3 4 

Yta q q q q 

Typsnitt q q q q 

Färger q q q q 

Bilder q q q q 
 
 

Webbanvändbarhet 

 
Användbarheten på en webbplats går mer ut på att fokusera sig på att webbplatsen ska vara 
effektiv, läsbar och att en besökare ska kunna hitta något på webbplatsen så snabbt som 
möjligt. Man fokuserar sig inte lika mycket på det estetiska som man gör i grafisk design. Därför 
ber vi er att ha webbplatser i åtanke när ni svarar på frågorna om Webbanvändbarhet. 
 
 

Användbarhet 

 
Användbarhet innebär att en webbplats ska vara så lätt som möjligt att använda. 
Användbarheten ska underlätta för användaren att hitta rätt på sidan på snabbst möjliga sätt. 
 
 

25. Jag som webbdesigner designar alltid webbplatsen så att den ska vara så användbar 
som möjligt 
 
(Ange endast ett svar) 

q Stämmer helt 

q Stämmer delvis 

q Stämmer något 

q Stämmer inte alls 

q Vet ej/har ingen åsikt 

 

26. Det är viktigare att webbplatsen är snygg än användbar 
 
(Ange endast ett svar) 
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q Stämmer helt 

q Stämmer delvis 

q Stämmer något 

q Stämmer inte alls 

q Vet ej/har ingen åsikt 

 

27. Användbarhetstester görs innan webbplatsen är helt färdig 
 
(Ange endast ett svar) 

q Stämmer helt 

q Stämmer delvis 

q Stämmer något 

q Stämmer inte alls 

q Vet ej/har ingen åsikt 

 

28. Jag designar webbplatsen så att även förstagångsbesökaren ska kunna använda den 
 
(Ange endast ett svar) 

q Stämmer helt 

q Stämmer delvis 

q Stämmer något 

q Stämmer inte alls 

q Vet ej/har ingen åsikt 

 

29. En webbplats kommer inte att överleva om den inte är användbar 
 
(Ange endast ett svar) 

q Stämmer helt 

q Stämmer delvis 

q Stämmer något 

q Stämmer inte alls 

q Vet ej/har ingen åsikt 
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Målgrupp 

 
Den grupp av människor som webbplatsen riktar sig till 
 
 

30. Jag måste veta varför jag skapar webbplatsen innan jag börjar designa den 
 
(Ange endast ett svar) 

q Stämmer helt 

q Stämmer delvis 

q Stämmer något 

q Stämmer inte alls 

q Vet ej/har ingen åsikt 

 

31. Jag måste veta vilka personer webbplatsen ska vända sig till innan jag börjar designa 
den 
 
(Ange endast ett svar) 

q Stämmer helt 

q Stämmer delvis 

q Stämmer något 

q Stämmer inte alls 

q Vet ej/har ingen åsikt 

 

32. Jag undersöker om det redan finns liknande sidor för att ta fram den genomsnittliga 
webbutseendet 
 
(Ange endast ett svar) 

q Stämmer helt 

q Stämmer delvis 

q Stämmer något 

q Stämmer inte alls 

q Vet ej/har ingen åsikt 

 

Startsida 

 
Första sidan av en webbplats 
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33. Jag som webbdesigner lägger ner extra mycket eftertanke på startsidan än på resten 
av sidor på webbplatsen 
 
(Ange endast ett svar) 

q Stämmer helt 

q Stämmer delvis 

q Stämmer något 

q Stämmer inte alls 

q Vet ej/har ingen åsikt 

 

34. Första intrycket av en webbplats är avgörande i fall besökaren stannar eller inte 
 
(Ange endast ett svar) 

q Stämmer helt 

q Stämmer delvis 

q Stämmer något 

q Stämmer inte alls 

q Vet ej/har ingen åsikt 

 

35. När jag designar startsidan så vill jag att den ska svara på frågan “Vad tjänar den här 
webbplatsen för syfte?” 
 
(Ange endast ett svar) 

q Stämmer helt 

q Stämmer delvis 

q Stämmer något 

q Stämmer inte alls 

q Vet ej/har ingen åsikt 

 

36. Jag tycker att logotypen bör vara extra synlig på startsidan 
 
(Ange endast ett svar) 

q Stämmer helt 

q Stämmer delvis 
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q Stämmer något 

q Stämmer inte alls 

q Vet ej/har ingen åsikt 

 

37. Sidhuvudet av webbplatsen är där jag lägger ner mest fokus när jag designar 
startsidan 
 
(Ange endast ett svar) 

q Stämmer helt 

q Stämmer delvis 

q Stämmer något 

q Stämmer inte alls 

q Vet ej/har ingen åsikt 

 

Läsbarhet 

 
Uppfattning om hur lätt eller svår en text är att läsa 
 
 

38. Jag använder bara versaler för att öka läsbarheten på en webbplats 
 
(Ange endast ett svar) 

q Stämmer helt 

q Stämmer delvis 

q Stämmer något 

q Stämmer inte alls 

q Vet ej/har ingen åsikt 

 

39. Jag som webbdesigner lägger ner mycket fokus på att granska läsbarheten  
 
(Ange endast ett svar) 

q Stämmer helt 

q Stämmer delvis 

q Stämmer något 

q Stämmer inte alls 



 

59 
 

q Vet ej/har ingen åsikt 

 

40. Att läsa på en skärm är som att läsa i en bok 
 
(Ange endast ett svar) 

q Stämmer helt 

q Stämmer delvis 

q Stämmer något 

q Stämmer inte alls 

q Vet ej/har ingen åsikt 

 

41. Jag använder animerad text 
 
(Ange endast ett svar) 

q Stämmer helt 

q Stämmer delvis 

q Stämmer något 

q Stämmer inte alls 

q Vet ej/har ingen åsikt 

 

42. Om länkar i texten finns, skall dessa ha avvikande färg  
 
(Ange endast ett svar) 

q Stämmer helt 

q Stämmer delvis 

q Stämmer något 

q Stämmer inte alls 

q Vet ej/har ingen åsikt 

 

Navigering 

 
Hjälper användaren att hitta rätt på en webbplats 
 
 

43. Vilka färger använder du för länkar:  
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

 

44. Navigeringen är viktig för att leda besökaren till rätt plats på sidan 
 
(Ange endast ett svar) 

q Stämmer helt 

q Stämmer delvis 

q Stämmer något 

q Stämmer inte alls 

q Vet ej/har ingen åsikt 

 

45. En meny ska markera var användaren befinner sig på webbplatsen 
 
(Ange endast ett svar) 

q Stämmer helt 

q Stämmer delvis 

q Stämmer något 

q Stämmer inte alls 

q Vet ej/har ingen åsikt 

 
 

47. Jag använder ikoner eller bilder för att underlätta navigeringen 
 
(Ange endast ett svar) 

q Stämmer helt 

q Stämmer delvis 

q Stämmer något 

q Stämmer inte alls 

q Vet ej/har ingen åsikt 

 

48. Jag använder oftast bara text för navigering 
 
(Ange endast ett svar) 

q Tar helt och hållet avstånd 

q Tar delvis avstånd 
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q Vet ej/har ingen åsikt 

q Håller delvis med 

q Håller helt och hållet med 

 
 

Vi tackar för din mycket värdefulla medverkan! 
 
Om du vill ta del av eller få reda på resultatet, var god ange e-post: 

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 
 

Tack ! 
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8.2 Intervjufrågor 

1. Presentera dig själv: 

2. Som webbutvecklare, tänker man mycket på vad som står i teori när man designar en 
webbplats? Eller är det något som bara sker? 

3. Hur viktigt är det med färgval vid utvecklingen av en webbplats? 

4. Hur viktigt är det att använda sig av företagets grafiska identitet (färgerna) för att uppnå en 
enhetlig design på webbplatsen? 

5. Bestämmer man färgerna separat, utan att titta på den grafiska identiteten? 

6. Hur jobbar ni med kontrast? 

7. Hur viktigt är det att texten har hög kontrast gentemot bakgrunden? 

8. Vilka kriterier har ni när ni skapar kontrast?	   

9. Hur tänker ni när ni väljer ut teckensnitt till webbplatsen, rubriker respektive innehållstext? 

10. Fokuserar man sig på att teckensnittet ska vara läsbart eller går man efter utseendet? 

11. Har ni några kriterier ni går ut efter när ni väljer teckensnittet? 

12. När det gäller layouten på webbplatsen, hur ser man på tomma ytor, marginaler och spalter? 

13. Vilka kriterier har ni när layouten bestäms? 

14. Vid användning av bilder på en webbplats, hur stor vikt läggs det ner på att använda rätt bilder? 

15. Är det bara bildens utseende som avgör vilken bild som passar in, eller budskapet ni vill 
förmedla? 

16. Vilka kriterier har ni vid val av bilder för en webbplats? 

17. Är designen av webbplatsen helt och hållet i era händer eller är kunderna med och bestämmer 
genom hela designprocessen? 

18. Hur ser ni på att webbplatsens användargränssnitt ska vara lättanvänt? 

19. Gör ni användbarhetstester innan den färdiga produkten? eller är användbarheten inte eran första 
prioritet? 

20. Hur viktigt är det att designa webbplatsen utefter en specifik målgrupp? 

21. Hur tar ni reda på den specifika målgruppen för webbplatsen? 

22. Hur viktig är startsidan och besökarens första intryck på webbplatsen? 

23. Hur gör ni för att göra ett så bra förstaintryck som möjligt på startsidan? 

24. När det gäller läsbarheten på webbplatsen, hur stor vikt läggs ner på det? 

25. Tänker ni mycket på att inte ha för långa texter, dela upp i spalter, använda tydliga rubriker 
osv.? 

26. Navigeringen är viktig för att leda besökaren till rätt plats på sidan. Hur gör ni på bästa sätt för 
att leda besökaren till rätt plats? 

27. Vilka kriterier går ni ut efter när menyn designas?  

28. Tänker ni mycket på att förklara för användaren var han befinner sig, var han ska gå vidare och 
var han har varit tidigare på webbplatsen för att underlätta navigeringen? 
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 

 
På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas 
framtida behov. Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. 
Ämnesintegration, helhet och sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder 
en närhet, såväl mellan studenter och lärare som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och 
förvaltningar och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även 
lära sig om samhällsutveckling och om organisationers anpassning till omvärlden. De får 
möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, utveckla och styra verksamheter, oavsett 
om de vill ägna sig åt revision, administration eller marknadsföring. Bland våra IT-
utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-baserade 
kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers 
information för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och 
affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och designa verksamheter eller inrikta 
sig mot programmering och utveckling för god IT-användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och 
utvecklingsinriktad. Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och 
tjänsteutveckling i vilken kunskaper och kompetenser inom såväl informatik som 
företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är välrenommerad och fokuserar 
på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också professionsorienterad, 
vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 
aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, 
nationell och internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning 
manifesteras också i InnovationLab, som är institutionens och Högskolans enhet för 
forskningsstödjande systemutveckling. 
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